Regulamin konkursu „Funduszowa Aqua”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem

konkursu

jest

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Podkarpackiego - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w Województwie Podkarpackim.

II. CEL KONKURSU

1. Konkurs ma na celu promocję strony www.pife.podkarpackie.pl, podniesienie
poziomu wiedzy na temat Funduszy Europejskich oraz sposobu i efektów ich
wdrażania w latach 2007-2013.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem
informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

III. WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs trwa od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która będzie uczestniczyła w
imprezie plenerowej obsługiwanej przez Sieć Punktów Funduszy Europejskich
województwa podkarpackiego, w Mobilnym Punkcie Informacyjnym lub
odwiedzi jeden z punktów oraz otrzyma od konsultanta bezpłatną butelkę
wody „Funduszowa Aqua”.
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy oddać pustą butelkę po wodzie
„Funduszowa Aqua” i odebrać kod konkursowy, a następnie zarejestrować się
na stronie www.pife.podkarpackie.pl wpisując znaki kodu, swoje imię i
nazwisko oraz adres e-mailowy.
4. Jedna zwrócona butelka po wodzie „Funduszowa Aqua” uprawnia do
odebrania jednego kodu konkursowego.

5. Butelkę można oddać na stoisku Sieci Punktów podczas imprezy plenerowej,
podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego albo w siedzibie jednego z
punktów w województwie podkarpackim.
6. Spośród zgłoszeń zarejestrowanych na stronie www.pife.podkarpackie.pl
zostaną rozlosowane upominki w postaci nagród rzeczowych.
7. Zarejestrowanie się na stronie internetowej Organizatora Konkursu jest
równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
i akceptacją jego postanowień.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rejestrując się w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania, wizerunku, informacji o otrzymanej
nagrodzie

na

stronach

internetowych

Organizatora

i

w

publikacjach

wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na
potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu i promocją Funduszy
Europejskich i Sieci Punktów Informacyjnych.
3.

Wysyłając

zgłoszenie

do

Konkursu,

Uczestnicy

wyrażają

zgodę

na

przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych
celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do
ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu,
bez podania przyczyn. Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora Konkursu (www.pife.podkarpackie.pl).

