Regulamin konkursu „Rodzinna wycieczka”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Rodzinna wycieczka”
zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wiara i życie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Małej Łąki 17/17,
nr KRS 0000776344, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach
zarobkowych.
1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2. ADRESACI KONKURSU
2.1. Uczestnikami i laureatami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy fundacji, firmy oraz inne podmioty zaangażowane w
realizację Konkursu.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
§3 CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od godz. 00:00:01 11 maja 2019 r. do godz. 23:59:59 25 maja 2019 r. włącznie.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt.
3.1. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony
internetowej www.wiaraizycie.pl
3.3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 czerwca 2019 roku.
3.4 W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w
punkcie 3.1. niniejszego regulaminu.
§4. ZASADY KONKURSU
4.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu i wersji drukowanej czasopisma „Wiara i życie”.
4.2. Zadaniem uczestników konkursu jest odpowiedź na pytanie: „Jak nazywa się słynny polski święty, który
urodził się w miejscowości w pobliżu której znajduje się Park Miniatur Świat Marzeń?”
4.3. Poprawną odpowiedź należy wysłać e-mailem na adres redakcji: redakcja@wiaraizycie.pl z podaniem
swojego imienia i nazwiska oraz imion swoich dzieci wraz z numerem telefonu w terminie od 11 do 25 maja
br.
4.4. Zwycięzcami Konkursu są osoby, które jako pierwsze przyślą poprawne odpowiedzi e-mailem na adres
redakcji podany w pkt 4.3. w terminie od 11 do 25 maja br. włącznie.
4.5. Decyduje kolejność otrzymanych odpowiedzi.
4.6. Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie internetowej czasopisma www.wiaraizycie.pl dnia 15
czerwca 2019 roku.

§5. NAGRODY
5.1. Organizator gwarantuje, że każdy zwycięzca konkursu otrzyma 2 bilety dla dorosłych i tyle biletów dla
dzieci ile posiada jego rodzina, lecz nie więcej niż 2 bilety dla dorosłych i 3 bilety dla dzieci (upoważniające
do całodniowego pobytu w Parku Miniatur Świat Marzeń w dowolnym terminie do 31 października 2019
roku).
5.2. Wszyscy zwycięzcy mogą wygrać w sumie 30 biletów (15 biletów dla dorosłych i 15 biletów dla dzieci).
5.3. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i uzgodni sposób odebrania
nagród.
§6. KOMISJA KONKURSOWA
6.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą:
a. Anna Nolbert – Prezes Fundacji Wiara i życie
b. Natalia Żaczyńska – Wiceprezes Fundacji Wiara i życie
6.2. Komisja zdecyduje o przyznawaniu nagród kierując się kryterium kolejności otrzymanych odpowiedzi od
uczestników konkursu.
6.3. Oficjalna lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej czasopisma
www.wiaraizycie.pl dnia 15 czerwca 2019 roku.
6.4. Na publikację danych w związku z wygraną w Konkursie Zwycięzcy wyrażają zgodę.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym
dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883).
7.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wiaraizycie.pl.
7.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania
zwycięzcom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
7.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych
osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
7.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych
uniemożliwia przekazanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
7.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
7.8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach
Konkursu na nagrody pieniężne.

