
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turyści, którzy w dniu 3 września 2022 roku przybędą na boisko w 

Tylicach będą mieli możliwość uczestniczyć w otwartym wydarzeniu 

pn: „Finał Przygody z Nysą”  

oraz zawalczyć o nagrody w bardzo ciekawych konkursach! 

Aby uczestniczyć w konkursach należy odwiedzić - od godziny 14:30 – 

zielony namiot z logo: Nadleśnictwo Lipinki 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu „Finał Przygody z Nysą” 

 



Regulamin: 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Finał Przygody z Nysą” w tym prawa i obowiązki jego uczestników. 

2. Organizatorem Konkursu „Finał Przygody z Nysą” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Powiat Żarski, adres: al. Jana Pawła II 5, 

68-200 Żary, (zwany dalej „Organizatorem”). Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portale społecznościowe, w tym Facebook.  

4. Konkurs jest udostępniany poprzez stronę https://www.facebook.com/przygodaznysa. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Uczestnikiem konkursu zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna (konsumenci w rozumieniu art. 221 

kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.Warunkiem wzięcia udziału jest spełnienie wszystkich poniższych warunków łącznych: 

• Stawiennictwo w dniu 3 września na boisku w Tylicach, namiot z logo Nadleśnictwo Lipinki, 

• Odpowiedź na krótkie pytanie 

3. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie, przez Organizatora ewentualnych 

zdjęć z dokumentujących udział w  konkursie, w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i w innych 

kanałach komunikacji. 

§ 3. NAGRODA 

1. Przewidujemy fantastyczne nagrody dla Uczestników konkursu. 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom niezwłocznie po spełnieniu warunków konkursu przez Uczestnika. 

2. Organizator ma prawo umieścić wizerunek Zwycięzcy na stronie www.przygodsznysa.pl 

3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób 

niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z organizowanego konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy  miejscowo 

dla siedziby Organizatora. 

3. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalach społecznościowych, w tym Facebook.  

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.   


