
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

     Regulamin konkursu „Lokalna Strategia Rozwoju szansą dla nas” 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Ankieta przeprowadzana jest przez Stowarzyszeniem Bursztynowy Pasaż z siedzibą  

przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie, zwaną dalej: „Organizatorem”. 

1.2 Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników 

Konkursu. 

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4 Definicje: 

Regulamin - niniejszy Regulamin; 

Uczestnik Ankiety - osoba fizyczna, która odpowie na pytania zawarte w Ankiecie otrzymanej 

od Organizatora; 

Zwycięzcy - osoby nagrodzone w Konkursie: 

 

Nagrody: 

nagroda nr 1: Karta podarunkowa o wartości 2 000 zł do Media Expert 

nagroda nr 2: Karta podarunkowa o wartości 1 500 zł do Media Expert 

nagroda nr 3: Karta podarunkowa o wartości 1 000 zł do Media Expert 

 

Komisja Konkursowa - komisja złożona jest z dwóch pracowników Organizatora oraz jednego 

Członka Zarządu Stowarzyszenia; 

 

2. Uczestnictwo w Konkursie 

 

2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2.2 W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie zamieszkujące obszar działania 

Stowarzyszenia w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 czyli gminy: Gniewino, 

Wejherowo, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miasto Łeba. 

2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia oraz ich rodziny. 

2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  

w Konkursie. 

 2.5 Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie dokonywać zbycia Uczestnictwa w Konkursie, jak 

i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do Nagrody, na inne osoby. 

 

 



 
 

2.6 Podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika skutkuje odebraniem prawa  

do Nagrody. 

 

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

 

3.1 Celem Konkursu jest zebranie informacji niezbędnych do stworzenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż na lata 2021 – 2027. 

3.2 Ankieta będzie dostępna online oraz rozdawana w siedzibie Organizatora i podczas 

wybranych wydarzeń na obszarze działania Stowarzyszenia. 

3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na zadane w ankiecie pytanie 

konkursowe i przekazać ją pracownikowi Organizatora lub wysłać online za pośrednictwem 

serwisu google. 

3.4 Jedna osoba może wypełnić Ankietę tylko raz. 

 

4. Zasady wyłaniania Zwycięzców w Konkursie 

 

4.1 Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową na podstawie następujących 

kryteriów wyboru, według swojego subiektywnego uznania: 

- pomysłowość udzielonej odpowiedzi – 0-5 pkt. 

- wskazanie korzyści dla lokalnej społeczności wpływających na poprawę jakości życia 

mieszkańców – 0-5 pkt. 

-  opisanie pomysłów mających wpływ na poszanowanie środowiska naturalnego i klimatu – 

0-5 pkt. 

- opisanie pomysłów dotyczących rozwoju technologii cyfrowej i telekomunikacyjnej lub 

lepszego wykorzystania wiedzy – 0-5 pkt. 

- opisanie pomysłów przy realizacji których zaproponowane jest partnerstwo oraz 

partycypacja lokalnego społeczeństwa – 0-5 pkt. 

4.2 Komisja konkursowa może przyznać łącznie od 0 do 25 pkt. 

4.3 Nagrody w Konkursie otrzymają ci Uczestnicy, których odpowiedzi otrzymają kolejno 

największą liczbę punktów.  

4.4 W przypadku przyznania przez Komisję Konkursową takiej samej ilości punktów,  

o kolejności na liście rankingowej zadecyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej, 

szczegółowo argumentując swój wybór. 

4.5 Nagrodzone Ankiety biorące udział w konkursie muszą zostać poprawnie wypełnione  

i zawierać czytelnie wypełnioną „metryczkę” z danymi kontaktowymi. 

4.6 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie w ciągu  

2 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej. 

4.7 Jeżeli pomimo podjęcia próby skontaktowania się z Uczestnikiem uprawnionym  

do odbioru nagrody, nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane,  

ale odbiorca połączenia nie potwierdzi udziału w Konkursie lub zrezygnuje z odbioru nagrody, 

Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. Komisja Konkursowa ponowi w takim przypadku 

czynności wyłonienia nowego Zwycięzcy, aż do momentu przyznania nagrody. 

4.8 Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom osobiście w siedzibie Organizatora. 

4.9  W momencie odbioru nagrody Uczestnik zobowiązany jest do pokwitowania jej odbioru. 



 
 

4.10 Nagrody nieodebrane przez Laureatów w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia wyników 

Konkursu stają się własnością Organizatora. W takim wypadku Laureatom nie przysługuje 

uprawnienie do żądania równowartości nagrody. 

4.11 Dane Zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w dniach  

28-29.07.2022r.  

4.12 Określona w Regulaminie wartość nagród rzeczowych stanowi kwotę netto.  

Do opłacenia podatku należnego od przyznanych nagród zobowiązuje się Organizator 

Konkursu. 

 

5. Prawa autorskie 

 

5.1 Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi licencji 

uprawniającej do korzystania z tekstu będącego elementem Zadania Konkursowego bez 

wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na następujących warunkach i 

polach eksploatacji: 

a. publikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Laureata, w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych a 

także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych na wystawach i 

pokazach organizowanych przez Organizatora, 

b. utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie tekstu każdą techniką, w tym m.in. 

drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach, bez 

ograniczenia, co do ilości i wielkości nakładu, 

c. rozpowszechnianie tekstu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych, stronach internetowych 

i w mediach społecznościowych, na kontach prowadzonych przez Organizatora, szczególnie w 

Serwisach lub Portalach; 

d. sporządzania, korzystania i rozporządzania tekstami zależnymi, 

e. przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

f. działań marketingowych, prezentacji na wystawach, zamieszczania go w publikacjach, 

katalogach, wydawnictwach i innych materiałach związanych lub dotyczących działalności 

Organizatora. 

 

6. Uwagi Dodatkowe 

 

6.1 Wszelkie pytania lub uwagi dot. Konkursu można kierować na adres mailowy: 

biuro@bursztynowypasaz.pl lub telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 535 310 828. 

6.2 Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

6.3 Regulamin będzie dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie www.bursztynowypasaz.pl. 

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

7. Ochrona danych osobowych 

 

W związku z sytuacją, iż od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" z siedzibą w Gniewinie, ul. Szkolna 

3, 84-250 Gniewino, jako Administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, iż: 

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania dalszej współpracy, 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

-  dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie innym podmiotom do tego 

Upoważnionym, na podstawie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem 

oraz realizacją zawartych przez Stowarzyszenie umów związanych w Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania analiz, chęci 

przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty  

oraz konieczności wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych  

z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 

- przetwarzane kategorie Pana/Pani danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio 

od Pana/Pani (lub zostały przekazane w Pana/Pani imieniu) lub dane osobowe, które zostały 

zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez cały czas 

naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności 

w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych  

z usankcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 

- w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail:  

biuro@bursztynowypasaz.pl  

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez 

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" danych osobowych Pan/Pani dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

Data publikacji Regulaminu: 25.05.2022 r. 

 


