Regulamin Konkursu Pieczątkowego VII edycji Paszportu Turystycznego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu
87-100, przy Placu Teatralnym 2.
2. Konkurs realizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim.
3. Czas trwania Konkursu: 30 czerwca – 30 września 2018 r.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na:
- zebraniu pieczątek z miejsc promowanych w Paszporcie Turystycznym;
- napisaniu (obligatoryjnie) rekomendacji promującej ulubioną Konstelację – jedną z dziewięciu, które
znalazły się w Paszporcie 2018.
2. Warunkiem uzyskania stempla jest odwiedzenie obiektu/wystawy/ekspozycji.
3. Paszport Turystyczny nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.
4. Karta konkursowa, na której należy zbierać pieczątki, stanowi wkładkę do Paszportu.
5. Pieczątki można uzyskać w tzw. Punktach pieczątkowych. Ich wykaz oraz dostępność (dni i godz.
otwarcia) znajdują się w Paszporcie Turystycznym (książeczce) i na stronie www.paszport.kujawskopomorskie.travel.
6. Książeczkę Paszportu można otrzymać w Informacjach Turystycznych, u Partnerów kampanii oraz
w siedzibie Organizatora (lista miejsc stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby fizyczne.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Karty konkursowej zawierającej:
- wymaganą minimalną liczbą pieczątek,
- oraz (obligatoryjnie) rekomendację swojej ulubionej Konstelacji – trasy zwiedzania z tegorocznego
Paszportu.
3. Karta konkursowa musi zawierać wypełnione dane uczestnika oraz podpis pod oświadczeniem,
w którym wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby konkursu.
4. Karta konkursowa osoby niepełnoletniej musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka, który wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie.

5. Każdy uczestnik może przesłać jedną kartę konkursową.
6. Kartę konkursową należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: KujawskoPomorska Organizacja Turystyczna, al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz (poniedziałekpiątek w godzinach od 8:00 do 16:00), do dnia 30 września 2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 października 2018 r.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym
poinformuje na stronie www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel.
9. Karty konkursowe otrzymane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie Karty konkursowej podczas
przesyłki.
11. Nadesłanie Karty konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani
w przygotowanie i realizację Konkursu.

IV. NAGRODY
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i w celu wyłonienia
zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie (zwanym dalej
„Komisja”).
2. Komisja wybierze zwycięzców w terminie do dnia 15 października 2018 roku.
3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa będzie sprawdzać prawidłowość przesłanych Kart
konkursowych (minimalną liczbę pieczątek, wymagane podpisy) i oceniać zawarte w nich
rekomendacje Konstelacji, uwzględniając ich oryginalność. Na podstawie obu kryteriów Komisja
wybierze zgłoszenia, których autorom zostaną przyznane nagrody.
4. Nagrodami w Konkursie są vouchery upoważniające do pobytu w ciekawych miejscach województwa
kujawsko-pomorskiego lub do zwiedzania atrakcji turystycznych oraz pozostałe nagrody.
Aby ubiegać się o vouchery pobytowe lub do atrakcji turystycznych, należy zebrać minimum
20 pieczątek z minimum pięciu różnych tras zwiedzania - Konstelacji, ujętych w tegorocznym
Paszporcie oraz w maksymalnie trzech zdaniach polecić swoją ulubioną Konstelację.
W przypadku ubiegania się o pozostałe nagrody należy zebrać minimum 10 pieczątek z minimum trzech
różnych tras zwiedzania - Konstelacji, ujętych w tegorocznym Paszporcie oraz w maksymalnie trzech
zdaniach polecić swoją ulubioną Konstelację.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.
6. Za wygraną nagrodę konkursową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie
mają prawa do scedowania nagród na inne osoby.

7. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
8. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Laureaci mogą
także odebrać nagrodę osobiście w Biurze Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (al. kard.
S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz).
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście
laureatów, na stronie internetowej www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel
10. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu telefonicznie lub wyśle wiadomość e-mail na
adres podany w kuponie konkursowym z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Konkursu,
w celu potwierdzenia z uczestnikami danych osobowych i teleadresowych.

V REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na
adres Organizatora (al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz) w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia wyników. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, opis i powód reklamacji.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pismem wysłanym najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997
roku, Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami).
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej
zwanego "RODO", administratorem udostępnionych danych osobowych uczestników w ramach
Konkursu jest Organizator Konkursu, czyli Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (dalej zwana
"Administratorem").
3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.

4. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest
wymagane do udziału w Konkursie.
5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię
i nazwisko), w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3, będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi
na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator Konkursu nie będzie podejmował na danych osobowych Uczestników Konkursu
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
13. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel.
15. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

Załącznik nr 1

Lista miejsc, w których otrzymać można Paszport Turystyczny:

Informacje Turystyczne:
Biuro Promocji i Informacji Turystycznej
ul. 3-go Maja 2, Nieszawa
Bydgoskie Centrum Informacji
ul. Batorego 2, Bydgoszcz
Centrum Informacji Turystycznej w Pakości
ul. Barcińska 11, Pakość
Centrum Informacji Turystycznej w Osiu
ul. Rynek 2, Osie
Chełmińska Informacja Turystyczna
Rynek 28, Chełmno
Informacja Turystyczna w Brodnicy
Mały Rynek 4, Brodnica
Informacja Turystyczna w Ciechocinku
ul. Zdrojowa 2b, Ciechocinek
Informacja Turystyczna w Grudziądzu
ul. Rynek 3-5, Grudziądz
Informacja Turystyczna w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 3, Inowrocław
Informacja Turystyczna w Żninie
Plac Wolności 20, Żnin
Informacja Turystyczna we Włocławku
ul. Warszawska 11/13, Włocławek
Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu
Rynek Staromiejski 25, Toruń
Punkt Informacji Turystycznej przy zamku w Świeciu
ul. Zamkowa, Świecie
Punkt Informacji Turystycznej w Brześciu Kujawskim
Al. Władysława Łokietka 1a, Brześć Kujawski
Punkt Informacji Turystycznej w Cekcynie – „Antrejka”
ul. Cisowa, Cekcyn

Punkt Informacji Turystycznej w Chełmży
ul. Tumska 12, Chełmża
Punkt Informacji Turystycznej w Golubiu-Dobrzyniu
Rynek 19, Golub-Dobrzyń
Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie
Plac Zwycięstwa 22, Koronowo
Punkt Informacji Turystycznej w Sępólnie Krajeńskim
ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie
Punkt Informacji Turystycznej w Tucholi
ul. Podgórna 3, Tuchola
Punkt Informacji Turystycznej w Więcborku
ul. gen. J. Hallera 22, Więcbork

Partnerzy kampanii:
Bosmanat na Przystani Wodnej na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka
ul. Piwna 1a, Włocławek
Bosmanat na Przystani na Zalewie Włocławskim
ul. Płocka 187, Włocławek
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich
Łojewo 21
Dworek Wapionka
ul. Wczasowa 1, Górzno
Dworek Wymysłowo
Wymysłowo 1
Exploseum
ul. Alfreda Nobla, Bydgoszcz
Fort IV
ul. Chrobrego 86, Toruń
Górnicza Wioska
ul. Świerkowa 11, Piła Młyn
Jura park Solec
ul. Sportowa 1, Solec Kujawski

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
ul. Piłsudskiego 22, Lipno
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin
Muzeum Etnograficzne w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19, Toruń
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
Wenecja
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
ul. Szkolna 31, Grębocin
Muzeum Warzelni Soli
ul. Solna 6, Ciechocinek
Muzeum Wodociągów – Hala Pomp
ul. Gdańska 242, Bydgoszcz
Mysia Wieża
ul. Podzamcze, Kruszwica
Nadwiślańska Chata
Luszkowo 26
Olenderski Park Etnograficzny
ul. Mennonitów 14, Wielka Nieszawka
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1
Ośrodek Edukacji Historycznej „Gród Foluszek”
Foluszek 1
Pałac Lubostroń
Lubostroń
Pałac Poledno
Poledno 2
Pałac Sypniewo
ul. 29 Stycznia, Sypniewo
Pałac w Ostromecku
ul. Bydgoska 9, Ostromecko
Park Linowy Hanza Pałac
Rulewo 13
Przystanek Tleń
ul. Bydgoska 2, Tleń

Przystań Powiat Nakielski
ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią
Restauracja Biały Orzeł
Rynek, Nowe
Skansen w Kłóbce
Kłóbka
Wioska Mydlarska
Fiałki 27
Zamek Dybów
ul. Dybowska 10-12, Toruń
Zamek Golubski
ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń
Zamek w Radzyniu Chełmińskim
ul. Waryńskiego, Radzyń Chełmiński

Biuro Organizatora:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz

