“Regulamin Konkursu na najlepsze stoisko targów EDU Opole w Centrum Wystawienniczo –
Kongresowym w Opolu”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem „Konkursu na najlepsze stoisko targów EDU Opole (dalej łącznie:
„Konkursy”, a pojedynczo – „Konkurs”) jest Miasto Opole - CENTRUM WYSTAWIENNICZO
KONGRESOWE W OPOLU z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławskiej 158, 45-835 Opole, numer
NIP 7543073001, (dalej: „Organizator”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursach, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursów. Warunki
uczestnictwa w Konkursach określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały
dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1.3. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Opolu, ul.
Wrocławska 158, 45-835 Opole oraz na stronie https://cwkopole.pl/, na której Regulamin
będzie umieszczony.
1.4. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być
zaskarżane w odrębnym trybie.
1.5. Organizator może współpracować z osobami prawnymi i fizycznymi lub innymi
podmiotami, które zawrą z Organizatorem stosowne umowy współpracy. Dla ważności
umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
1.6. Jakiekolwiek użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, zwłaszcza w
celach reklamowych lub handlowych, wymaga stosownej, uprzedniej zgody Organizatora
oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
1.7. Konkurs dotyczy wyboru najlepszego wystawcy podczas targów Edukacyjnych EDU
2019, a jego celem jest zwiększanie rozpoznawalności marki Centrum WystawienniczoKongresowego.
1.8. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Udział w Targach Edukacyjnych EDU OPOLE 2019 jako wystawca jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
2.2. Konkurs rozpoczyna się od publikacji głosowania w wydarzeniu Targi Edukacyjne EDU
OPOLE 2019 na fanpage Centrum Wystawienniczo-Kongresowego (05.03.2019 09:00). Lista
obejmuje wszystkich wystawców Targów Edukacyjnych EDU OPOLE 2019.
2.3. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą
oddawać głosy poprzez kliknięcie odpowiedniej pozycji w ankiecie, na wybranego wystawcę.
2.4. Użytkownicy mogą głosować na wybranego wystawcę od momentu opublikowania listy
wystawców w wydarzeniu Targi Edukacyjne EDU OPOLE 2019 na fanpage Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego do dnia 6 marzec do godziny 00:01.
2.5. CWK zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod określonym wystawcą,
wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem, zasadami,
politykami lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie dotyczy to
głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w Serwisie.
2.6. CWK nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
2.7. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy :

a) posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w
serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem
opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub
wytycznymi Facebooka, a następnie wejść w wydarzeniu Targi Edukacyjne EDU OPOLE
2019 na fanpage Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.
b). zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi w Wydarzeniu, z
treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie linku
wskazanego w Wydarzeniu oraz postach informujących o Głosowaniu;
2.8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2.9. Jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos przy użyciu wyłącznie jednego konta
osobistego w serwisie Facebook.com
2.10. Uczestnikowi może być przyznana tylko jedna Nagroda.
2.11. Ilość głosów uzyskanych w ankiecie zostanie zarejestrowana przez Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe oraz dołączone do protokołu komisji w formie zrzutu ekranu z
widoczną datą oraz godziną.
2.12. W dniu 06.03.2019 o godzinie 10.30 Odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej w
skład której wejdzie jeden przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dwóch członków
będących przedstawicielami CWK w Opolu.
O przyznaniu nagrody zadecyduje ilość oddanych głosów na poszczególnych wystawców.
2.13 Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem, natomiast 2 głosy zostaną
przypisane zwycięzcy głosowania na Facebooku.
2.14. Ocenie podlegają wyłącznie wystawcy Targów Edukacyjnych EDU OPOLE 2019
2.15. Wyniki narady jury wraz z informacją o nagrodzonym wystawcy zostaną ogłoszone
publicznie przez Organizatora na fanpage Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.
2.16. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

3.

NAGRODA

3.1 W konkursie przyznana zostanie jedna Nagroda Główna w formie udostępnienia
autokaru wraz z kierowcą z przeznaczeniem na jednodniową wycieczkę dla nagrodzonego
wystawcy
z maksymalnym limitem 250 kilometrów. Wszelkie koszty związane z
udostępnieniem nagrody ponosi Sponsor nagrody.
4. INNE POSTANOWIENIA
4.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad
Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować)
danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości
wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.
4.2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z póz. zm.).
4.3. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane czy wspierane przez
właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Serwisu.

4.4. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów.
Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Miasto
Opole - CENTRUM WYSTAWIENNICZO KONGRESOWE W OPOLU z siedzibą w Opolu,
ul. Wrocławskiej 158, 45-835 Opole, numer NIP 7543073001).
5.2 Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą
przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika
Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia
wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do
realizacji Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień
skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu
skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub
ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie
jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych
osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu
obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet (poprzez opublikowanie w
serwisie Facebook.com – na stronie internetowej https://www.facebook.com/CWKOpole)
jego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com – w
związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu (w razie
nagrodzenia jego odpowiedzi przez jury).
5.3.Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5.4.Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016).
5.5. Uczestnik Konkursu lub osoba której dane dotyczą może wnieść skargę na sposób
przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

