
Regulamin Konkursu Walentynkowego 

„Wenecja, Paryż, Rzym? Chełmno!” 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (K-POT)  

z siedzibą Biura w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 5/8.  

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie 

www.visitkujawsko-pomorskie.pl. 

  

II. Cele Konkursu  

1. Celem konkursu jest promocja miejscowości położonych w województwie kujawsko-

pomorskim poprzez stworzenie rankingu ukochanych miejscowości w regionie. Ranking 

tworzą uczestnicy konkursu w wyniku głosowania.  

 

III. Zasady Konkursu  

1. Czas trwania konkursu: I etap 23 stycznia – 1 lutego, II etap 2 lutego - 13 lutego 2015 r.  

2. Zadanie konkursowe polega w I etapie na stworzeniu listy ukochanych miejscowości z 

regionu oraz oddaniu głosu na jedną z nich. Do drugiego etapu przechodzi 10 miejscowości, 

które uzyskały największą liczbę głosów. Wtedy od nowa zaczyna się głosowanie na jedną 

miejscowość z dziesięciu.  

3. Tworzenie listy oraz głosowanie odbywa się na fanpage’u visitkujawsko-pomorskie.pl 

www.facebook.com/VisitKujawskoPomorskie  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 

wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania treści wulgarnych i ogólnie uznanych za 

obraźliwe, a także treści negatywnych, ponieważ nie stanowią one przedmiotu konkursu.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 

- za I etap 2 lutego 2015 na www.visitkujawsko-pomorskie.pl i na fanpage`u Organizatora. 

-za II etap 13 lutego 2014 r. na www.visitkujawsko-pomorskie.pl i na fanpage`u 

Organizatora.  

 

http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/
http://www.facebook.com/VisitKujawskoPomorskie


IV. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych oraz 

wolny od wszelkich opłat.  

2. Uczestnik może w I etapie dopisać miejscowość z kujawsko-pomorskiego do listy a 

następnie zagłosować na jedną z nich. W II etapie można oddać głos tylko na jedną 

miejscowość z dziesięciu wybranych. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu 

budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.  

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

Organizatora oraz w mediach i Internecie.  

 

V. Nagrody:  

1. Nagroda w I etapie: - zaproszenie dla pary na Walentynkowy Bal 14 lutego 2015 - od Łazienki II 

Medical & SPA w Ciechocinku (wygrywa 50 osoba z miejscowości, która uzyskała największą 

liczbę głosów) 

2. Nagroda w II etapie:  

- voucher noclegowy dla 2 osób od Apartamentów Chełmińskich (termin wykorzystania nagrody: 

do 31 maja 2015 z wyłączeniem weekendu majowego i po uprzednim uzgodnieniu ze 

sponsorem nagrody) - wygrywa 50 osoba z miejscowości, która uzyskała największą liczbę 

głosów 

- voucher dla 2 osób na pobyt z wyżywieniem i atrakcjami w Zamku Golubskim (termin 

wykorzystania nagrody: do kwietnia 2015 r. i po uprzednim uzgodnieniu ze sponsorem 

nagrody) wygrywa 35 osoba z miejscowości, która jako druga uzyskała największą liczbę 

głosów 

Poza nagrodą główną przewidziane są pakiety upominkowe ufundowane przez Miasto 

Chełmno (wygrywa każda 10 osoba z miejscowości, które są ujęte w rankingu) 

2. Miejscowość, która zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma tygodniową kampanię 

promocyjną na fanpage’u visitkujawsko-pomorskie.pl  

3. Organizator konkursu ma ostateczny wpływ na treści zawarte w materiale promocyjnym 

nagrodzonej miejscowości oraz datę jego publikacji na FB.  



5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

6. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł brutto.  

7. Nagroda zostanie przekazana laureatowi w sposób bezpośrednio z nim ustalony przez 

Organizatora.  

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani 

w przygotowanie i realizację Konkursu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn.  

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. 

U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm./ 

11. Regulamin wchodzi w życie od dnia 23 stycznia 2015 roku.  

 

 

 

 

Informacji dotyczących konkursu udziela  

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna  

Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz,  

tel. 52 37 67 019, e-mail: biuro@k-pot.pl 


