
 

 

 

 

 

 

 

                       REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest TRAVEL CHANNEL, które 

jest reprezentowane przez konsorcjum Shi events z siedzibą przy ul. Smolna  

34 m 26 w Warszawie (kod 00-375), zwane dalej „Organizatorem lub Shi events” 

Shi events na mocy umowy z dnia 1 maja 2006 roku składa się z firm:  

 ASAP Agnieszka Wójcik, z siedzibą w Nieporęcie, przy ul. Kordeckiego  

23, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem 3410, NIP: 

536-170-44-23, REGON: 140399700, reprezentowaną przez Agnieszkę Wójcik, 

zwaną dalej ,,ASAP’’, 

 Impression Dorota Cepryńska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bellony  

24, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem 421851, 

NIP: 521-314-73-85, REGON: 015511128, reprezentowaną przez Dorotę 

Cepryńską, zwaną dalej ,,Impression”.  

 Współorganizatorem jest portal turystyczny www.swietokrzyskie.travel - 

prowadzony przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach,  

ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce. 

1.2. Konkurs trwa od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 29 czerwca 2011 r. 

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie 

nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Pytanie Konkursowe 

 

2.1 Konkurs polega na rozpoznaniu zdjęć, które pojawią się na stronie internetowej 

www.swietokrzyskie.travel  oraz poprawnym uzupełnieniu karty konkursowej. 

2.2 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe  

na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia. 

http://www.swietokrzyskie.travel/
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2.3 Uzupełnioną kartę należy wysłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Informacji 

Turystycznej, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce 

2.4 W dniu 15 czerwca, 22 czerwca i 29 czerwca na stronie internetowej 

www.swietokrzyskie.travel pojawią się zdjęcia atrakcji turystycznych województwa 

świętokrzyskiego. W każdym dniu konkursu pojawi się 7 zdjęć (łącznie  

w przeciągu 3 dni konkursu - 21 zdjęć). Wśród osób, które nadeślą  

kartę konkursową zawierającą komplet poprawnych odpowiedzi, zostaną 

rozlosowane nagrody. Pozostałe osoby, które prawidłowo rozpoznają przynajmniej 

dwa zdjęcia, otrzymają wydawnictwa promocyjne poświęcone województwu 

świętokrzyskiemu (do odebrania osobiście w Regionalnym Centrum Informacji 

Turystycznej w Kielcach).  

2.5 Wypełnione karty konkursowe, należy przesłać do dnia 6 lipca 2011 r. (liczy się 

data wpływu) na adres Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, 

ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie 

wezmą udziału w losowaniu nagród. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w 

dniu 8 lipca 2011 r. na portalu www.swietokrzyskie.travel.  

2.6 Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 

2.7 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie 

zgłoszenia do Organizatora. 

2.8 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych 

osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 

2.9 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie 

dobrowolne. 

 

III. Nagrody w Konkursie 

 

3.1 W Konkursie zostaną rozlosowane następujące nagrody:  

I nagroda: torba podróżna, bidon, materac dmuchany  

II nagroda: bidon, plecak 

III nagroda: breloczek, plecak 

Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą na adres wskazany w karcie 

konkursowej.  

3.2 Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody  

na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju. 

mailto:konkurs@shievents.pl
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3.4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

IV.  Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie 

4.1 Wyłonienie zwycięzców następuje poprzez wylosowanie spośród wszystkich 

nadesłanych prawidłowo uzupełnionych kart konkursowych. Przyjmowana forma 

odpowiedzi to: Nazwa obiektu/kategoria (np. zamek, pałac, kościół)/miejscowość, 

w której obiekt się znajduje.  

4.2 Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

V. Postępowanie reklamacyjne 

5.1 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora – Shi events, ul. Smolna 34 lok. 26, 00-375 Warszawa z dopiskiem 

„Konkurs (reklamacja)”, do dnia 30 czerwca 2011 r.  

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod 

wskazany w niniejszym punkcie adres. 

5.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny  

adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Organizatorowi. 

5.5 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie 

Regulaminu. 

5.6 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym  

na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie 

trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie 

Internetowej. 



 

 

 

 

 

 

 

6.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym  

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

6.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie 

informacyjny. 

6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

podanych w związku z Konkursem. 

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych danych lub danych innej osoby. 

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody  

z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. 

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek 

przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn 

niezależnych od niego. 

6.8. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Shi events  

z siedzibą w Warszawie (00-375)  przy ul. Smolnej 34 lok 26. Przetwarzanie 

danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 

poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo  

ich poprawiania. 


