
REGULAMIN KONKURSU  

„Odkryj obiekty LGD Brama Lubuska z MAT” 
 

 

1. Organizatorzy: 

 

● STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA 

● FUNDACJA FUCCO  

 

2. Uczestnicy:  
   

W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią za wyjątkiem Organizatorów Konkursu.  

 

3. Cel konkursu: 

 
Promocja interaktywnego przewodnika po Gminach STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA – 

Mobilny Asystent Turystyczny (MAT). 

 

4. Warunki wzięcia udziału:   
1 . Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MATasystent (zwanej dalej  

  “Fanpage”) oraz na stronie www.facebook.com/lgdbramalubuska.   

2.Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

3.Zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage MATAsystent i LGD Bramy Lubuskiej oraz  

  udostępnienie zdjęcia „Selfie” osoby uczestniczącej w konkursie na tle jednego ze  

  149 obiektów i miejsc MAT: Brama Lubuska, udostępnienie aplikacji znajomym. 

4.Udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na  

  publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie  

  wiadomości przez Aplikację. 

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

  teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek i platformy Facebook oraz  

  Aplikacji Konkursowej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub  

  aplikacji ze strony Facebooka. 

7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook  

  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

9. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest STOWARZYSZENIE LGD  

  BRAMA LUBUSKA oraz FUNDACJA FUCCO.  

 

5. Termin:  
Konkurs trwa od dnia 1 marca 2019r. godz. 8:00 do 21 marca 2019r. godz. 12:00. 

 

6. Zasady przyznawania nagród 
1. Uczestnik zobowiązany jest wykonać zdjęcie „Selfie” na tle jednej z atrakcji turystycznych  

   MAT: Brama Lubuska i udostępnić je w komentarzu pod postem konkursowym. 

2. Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który po zakończeniu Konkursu będzie posiadał  

   najwięcej polubień pod swoją fotografią. 

3. Nagrody Jury otrzymają uczestnicy wytypowani przez Komisje. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

   pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie  

   braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku. 

 

 

http://www.facebook.com/MATasystent
http://www.facebook.com/lgdbramalubuska


5. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na fanpage’ach Organizatorów 

   Konkursu o godz. 18.00 w dniu 21 marca 2019 oraz zostanie przesłana zwycięzcom 

   w ciągu 7 dni roboczych. 

6. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni 

   roboczych od momentu zakończenia konkursu. 

7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom przesyłką pocztową na koszt Organizatorów. 

   dostarczoną w obrębie granic Polski.  

8. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości  

   o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy 

   nagrody. 

   W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana. 

10.Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronach LGD, MAT oraz na  

   Fanpage’ach. 

11.Nagrody  zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni  

    od daty przesłania danych adresowych. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody                     

    z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania  

    bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został  

    poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 

    w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,  

    któremu przyznano nagrodę. 

14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

    wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie  

    fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać  

    wykluczony z Konkursu. 

 

7. Nagrody  

 
1.Fundatorem nagród są Organizatorzy 

2.Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw: Smartfon Xiaomi oraz zestaw gadżetów  

  turystycznych. Wartość nagrody (zestawu) wynosi 1000 zł. (zwany dalej “Nagrodą  

  Główną”). 

3.Nagrodami dodatkowymi są zestawy:  

   1.Długopis 3D,  

   2. 20 zestawów gadżetów, 

   3. 5 szt. Bonów na druk w technice 3D, każdy o wartości 200zł , 

zwane dalej “Nagrodą Jury”. 

4.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent  

  pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

5. Łączna pula nagród w konkursie  wyniesie ok. 5 tyś. 

 

8.  Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.  

   Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’ach. 

 

 

  Organizatorzy  


