Znajdź jajko – odbierz nagrodę!
„JAJA z niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą” – znajdź jajo, zrób
zdjęcie i odbierz niespodziankę!
Akcja jest skierowana do miłośników aktywnego spędzania czasu na
wolnym powietrzu, w szczególności zainteresowanych pięknem
przyrody na szlaku „Przygody z Nysą”.
W miejscach związanych z turystyką po obu stronach granicy, wzdłuż
Nysy Łużyckiej Nasi Turyści znaleźć mogą jaja, które kryją w sobie
ciekawe niespodzianki związane z turystyką.
Aby otrzymać naszą niespodziankę wystarczy udać się do miejsca
związanego z turystyką (zgodnie z dołączoną listą) i podać hasło „JAJA z
niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą” , następnie zrobić zdjęcie z
wylosowanym „Jajem z niespodzianką” i udostępnić swoje zdjęcie pod
postem informacyjnym akcji na stronie:
https://www.facebook.com/przygodaznysa
Nasze poszukiwania JAJ zaczynamy już od 13 kwietnia do dnia
wyczerpania niespodzianek przewidzianych przez Organizatora !
Zapoznaj się z regulaminem akcji „JAJA z niespodzianką – na szlaku
Przygody z Nysą” zamieszczonym na stronie:
https://www.facebook.com/przygodaznysa
Biorąc udział w Akcji „ JAJA z niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą” –
uczestnik akceptuje regulamin.

Miejsca, gdzie można „znaleźć” nasze „jaja z niespodzianką”:
1. Starostwo Powiatowe w Żarach, pok. Nr 307/308
2. „Zalew Kraś”, zdjęcie na obiekcie „bez jaja”, odbiór po kontakcie na
stronie Facebookowej
3. Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku Unesco Łuk
Mużakowa w Łęknicy
4. Kulturinsel Einsiedel,
5. Senckenberg Museum für Naturkunde Görlit
6. CRT Radomierzyce
7. Informacja Turystyczna - Dom Jakuba Böhme
8. Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki Akcji pod nazwą „ JAJA z niespodzianką – na szlaku Przygody z
Nysą” w tym prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem Akcji „JAJA z niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą” – znajdź jajo, zrób zdjęcie i
odbierz niespodziankę! jest Starostwo Powiatowe w Żarach, adres: al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,
(zwany dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Akcji uczestnik powinien zapoznać się z warunkami
uczestniczenia w Akcji wskazanym w Regulaminie. Wzięcie udziału w Akcji oznacza akceptację
regulaminu przez Uczestnika.
5. Akcja rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2022 roku do wyczerpania przewidzianych przez
Organizatora niespodzianek.
6. Organizator przewiduję maksymalnie po 3 niespodzianki na każde miejsce wskazane w Regulaminie.
Każde „Jajko z Niespodzianką” powiązane jest z jedną niespodzianką.
7. Konkurs jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
10. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/przygodaznysa.
11. Każdy z Uczestników może odebrać maksymalnie jedno Jajko z Niespodzianką w każdym wskazanym
miejscu.
12. Organizator wskazuje następujące miejsca, gdzie można „znaleźć” nasze „jaja niespodzianki”:
-Starostwo Powiatowe w Żarach, adres: Al. Jana Pawła II, 5 pok. nr
-„Zalew Kraś”, adres;
-Punkt Informacji Turystycznej Parku Mużakowskiego Łęknic, adres:
-Kulturinsel Einsiedel, adres:
-Senckenberg Museum für Naturkunde Görlit, adres:
-CRT Radomierzyce, adres:
-Informacja Turystyczna - Dom Jakuba Böhme, adres:
-Urząd Miasta i Gminy Pieńsk, adres:
Informacja ta jest podpowiedzą Organizatora, do Uczestnika Akcji należy ustalenie dokładnego adresu
wskazanych punktów.
§ 2 WYMOGI KRYTERIÓW UCZESTNIKA:
Uczestnikiem Akcji ( zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna (konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych), która poza innymi
warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki:
a) zaakceptowała Regulamin,
b) udała się do wskazanych miejsc i podała hasło: „JAJA z niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą”,
następnie zrobiła zdjęcie z wylosowanym „Jajem z niespodzianką” i udostępniła swoje zdjęcie pod
postem informacyjnym akcji na stronie: https://www.facebook.com/przygodaznysa .

c) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas udziału w Akcji.
d) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook.
e) uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Partnerów Projektu Przygoda z
Nysą
§ 3 ZASADY KONKURSU:
1. Akcja ogłoszona jest na portalu społecznościowym na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/przygodaznysa.
2. Zadaniem Uczestnika Akcji jest:
1) Odnalezienie „Jaja z Niespodzianką” we wskazanych miejscach, od 13 kwietnia 2022r. do dnia
wyczerpania przewidzianych przez Organizatora nagród.
2) Podanie Pracownikowi Hasła: „Jaja z niespodzianką – na szlaku Przygody z Nysą”
3) Zrobienie zdjęcia z wylosowanym „Jajkiem z Niespodzianką” i udostępnienie go pod postem
konkursowym na: https://www.facebook.com/przygodaznysa z dopiskiem miejsca
odnalezienia „Jaja z Niespodzianką”.
§ 4 NIESPODZIANKI:
1. Organizator przewidujemy ciekawe, wartościowe niespodzianki.
2. Uczestnikom akcji nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Uczestnicy, którzy wezmą udział w Akcji otrzymują niespodzianki przygotowane przez organizatorów
w miejscu znalezienia jaja.
2. Organizator ma prawo podać dane Uczestników na stronie www.przygodsznysa.pl
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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)
przetwarzanych w ramach Akcji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Akcji. Organizator przetwarza następujące dane osobowe
Uczestników: dane z konta dostępne na Facebook w celu poinformowania o uczestnikach Akcji na
witrynach internetowych. Organizator informuję, że podanie przez uczestnika danych osobowych
jest dobrowolne, jeśli jednak Uczestnik ich nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w Akcji.
5. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych osobowych e-mail: iod@powiatzarski.pl.
6. Uczestnikom przysługuję prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ( jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy 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,
8. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

