
REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU 

PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (ul. Malmeda 

6, 15-440 Białystok tel. 85 653 77 97; NIP: 542-27-95-289; REGON: 052143650; 

www.podlaskieit.pl) – właściciel strony w serwisie Facebook:  

(https://www.facebook.com/podlaska.rot). 

2. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają własne 

konto w serwisie Facebook oraz konto e-mail. Warunkiem udziału jest polubienie postu 

konkursowego w serwisie Facebook oraz odpowiedź na zawarte w poście pytanie. Odpowiedź 

na pytanie, nazwę użytkownika z serwisu Facebook oraz dane kontaktowe należy wpisać  

w treści wiadomości i przesłać na adres: konkurs@podlaskieit.pl. W temacie wiadomości 

należy wpisać numer pytania. 

3. Od 20 grudnia do końca trwania konkursu (tj. 20, 21, 22, 27, 28, 30 grudnia 2017 roku oraz 

3 i 4 stycznia 2018 roku) na profilu PROT w serwisie Facebook zostaną zadane dwa 

pytania: pierwsze pytanie o godzinie 10.00 i drugie pytanie o godzinie 14.00. 

4. Każdego dnia laureatami Konkursu zostaną dwie osoby, które poprawnie odpowiedzą na 

pierwsze pytanie (zadane o godz. 10.00) i dwie osoby, które poprawnie odpowiedzą na drugie 

pytanie (zadane o godz. 14.00). Laureaci zostaną wylosowani spośród uczestników Konkursu, 

którzy udzielili poprawnej odpowiedzi i przesłali ją tego samego dnia, w którym zostało 

opublikowane pytanie.  

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 20.12.2017 r. do wyczerpania puli 32 ściennych kalendarzy na 2018 rok 

z Najlepszymi Produktami Turystycznymi Województwa Podlaskiego.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba posiadać własne konto na portalu Facebook oraz 

konto e-mail.  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić post konkursowy na profilu PROT  

w serwisie Facebook oraz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź, nazwę 

użytkownika z serwisu Facebook oraz dane kontaktowe należy przesłać w treści wiadomości 

na adres: konkurs@podlaskieit.pl. W temacie wiadomości należy wpisać numer pytania. 
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3. Jedna osoba może wygrać Kalendarz tylko jeden raz. 

 

IV. NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie są 32 ścienne kalendarzena rok 2018 prezentujące Najlepsze 

Produkty Turystyczne Województwa Podlaskiego wyłonione przez Kapitułę Konkursu na 

Najlepszy Produkt Turystyczny 2017 – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. 

2. Nagrodę zdobędą dwie osoby, które poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie i zostaną 

wylosowane spośród uczestników Konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi  

i przesłali ją tego samego dnia, w którym zostało opublikowane pytanie. 

3. Losowanie odbędzie się w następnym dniu roboczym. Zwycięzcy zostaną powiadomieni  

o otrzymaniu nagrody pocztą e-mail i w serwisie Facebook (w treści komentarz pod postem  

z pytaniem konkursowym. Wiadomość zostanie przesłana w terminie do trzech dni po 

losowaniu.  

4. Nagrodę należy odebrać osobiście w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej 

(gmach Opery i Filharmonii  w Białymstoku) przy ul. Odeskiej 1 (w godzinach otwarcia: pn. 

– pt. 9.00 – 17.00; e-mail: cit@podlaskieit.pl; tel.: 503 356 482) do 31 stycznia 2018 roku. 

5. W przypadku, gdy nagrodę otrzyma osoba spoza województwa podlaskiego, prosimy  

o kontakt telefoniczny: 503 356 482 lub na adres e-mail: konkurs@podlaskiet.pl. 

6. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza 

zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.  

3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt telefoniczny: 503 356 482 lub na adres e-mail: 

konkurs@podlaskiet.pl. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora Konkursu  

w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców  

o wygranej. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane dotyczące jego uczestników zostaną 

usunięte.  

 

Białystok,  19 grudnia 2017 roku 
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