REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU RPO WP 2014 – 2020
(Zmieniamy Podkarpackie z RPO)
pt. „STACHURIADA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Stachuriada”, zwany w dalszej części niniejszego
Regulaminu Konkursem, organizowany jest przez Urząd Marszałkowski
Województwa

Podkarpackiego

w

Rzeszowie

z

siedzibą

przy

al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2. Celem Konkursu jest edukacja i popularyzowanie wiedzy o Funduszach
Europejskich i ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu oraz promocja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
3. Celem Konkursu jest również rozdysponowanie nagród w postaci bezpłatnych
zaproszeń

na

spektakl

poetycki

„Wielki

Testament”,

który

odbędzie

się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu 26 listopada 2017 r.
o godz. 19:00.
4. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 7 do 23 listopada 2017 r.
(z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych). Na Konkurs składają się
poszczególne jego edycje.
5. Edycja Konkursu to jedno pytanie umieszczone na wydarzeniu pn.
„Stachuriada „Wielki Testament” utworzonym przez fanpage Zmieniamy
Podkarpackie z RPO, promujący Fundusze Europejskie wraz z udzielonymi
na nie odpowiedziami i wyłonionymi laureatami.
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które są zarejestrowane w serwisie
społecznościowym Facebook (z podanym pełnym imieniem i nazwiskiem),
zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania
nałożone niniejszym regulaminem oraz są uczestnikami wydarzenia na
Facebooku, zatytułowanego Stachuriada „Wielki Testament”. Dodatkowo
udostępniły wydarzenie na swoim własnym profilu społecznościowym.
7. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która udzieli odpowiedzi na zadane
pytanie konkursowe.

8. Laureatem Konkursu jest osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na
pytanie konkursowe i znajdzie się w określonej liczbie osób wygrywających
w danej edycji Konkursu oraz polubi fanpage Zmieniamy Podkarpackie z RPO
promujący Fundusze Europejskie na własnym profilu facebookowym.
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz
jego akceptacja.
10. Dane

osobowe

uczestników (imię

i

nazwisko,

nazwa

profilu) będą

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, wykonają następujące zadania:
 poprawnie

odpowiedzą

na

pytanie

umieszczone

na

fanpage’u

Zmieniamy Podkarpackie z RPO promującym Fundusze Europejskie –
odpowiedzi należy udzielać w komentarzu do posta, w którym zadano
pytanie;
 polubią fanpage Zmieniamy Podkarpackie z RPO na Facebooku;
 udostępnią wydarzenie zatytułowane: Stachuriada „Wielki Testament”
utworzone przez fanpage Zmieniamy Podkarpackie z RPO na własnym
profilu Facebookowym.
2. Jedna odpowiedź na pytanie traktowane jest jako jedno zgłoszenie
do Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu ma możliwość udzielenia odpowiedzi w poszczególnej
edycji tylko jeden raz (w komentarzu). Kolejne komentarze udzielane pod tym
samym pytaniem nie będą brane pod uwagę.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem,
że tylko jeden raz w ciągu jednego dnia.
5. Każdy uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w jednym dniu,
odpowiadając poprawnie na jedno pytanie.
6. W każdej edycji Konkursu wygrywa, określona przez Organizatora liczba
osób, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi.
7. Wyniki poszczególnych edycji Konkursu zostaną podane przez Organizatora
na stronie fanpage w komentarzu pod postem, w którym zadano pytanie,
w ciągu doby, licząc od godziny, w której zadano pytanie.

8. W

przypadku

sytuacji

spornych,

ostateczna

decyzja

o

wyłonieniu

laureata/laureatów należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są
ostateczne i nieodwołalne.
§3
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest: bezpłatne, podwójne zaproszenie na koncert –
spektakl „Wielki Testament”, który odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie w dniu 26 listopada 2017 r.
2. Zaproszenia są do odebrania w budynku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego (pokój 139 L, I piętro, boczne skrzydło),
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-15:00, na podstawie podania imienia i nazwiska lub nazwy profilu, który
brał udział w konkursie.
3. Organizator dopuszcza możliwość wysyłki zaproszeń tradycyjną drogą
pocztową na adres wskazany przez zwycięzcę.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia
Konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia poszczególnych
edycji Konkursu i nieprzyznania nagród.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
6. Konkurs pn. „Stachuriada” nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471).

Rzeszów, 6 listopada 2017 r.

