
Regulamin konkursu „Skarby na Liptowie“ 
 
Organizator konkursu  
Regionalna organizacja ruchu turystycznego (Oblastná organizácia cestovného ruchu) REGION LIPTOV 
(dalej jako „Organizator“), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
 
O konkursie  
Organizator ogłasza konkurs o nazwie „Skarby na Liptowie“ (dalej jako „konkurs“), który jest 
przeznaczony dla wszystkich gości i mieszkańców regionu. Do losowania zostaną włączeni wszyscy 
uczestnicy konkursu, którzy zarejestrują się na www.pokladynaliptove.sk, odwiedzą minimalnie 3 
miejsca skarbów, zrobią tam zdjęcia, które wgrają na www.pokladynaliptove.sk i udostępnią je na 
swoim FC lub Instagramie z hashtagiem #SkarbyNaLiptowie. 
 
Rozpoczęcie i zakończenie konkursu 
Konkurs o nazwie „Skarby na Liptowie“ odbędzie się w terminie od 15.06.2016 r. do 30.09.2016 r. 
(łącznie). 
 
Zgłoszenie udziału w konkursie i regulamin losowania  

1. Narzędziem, za pośrednictwem którego uczestnik może startować w konkursie, jest strona 
internetowa  www.pokladynaliptove.sk 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia konkursowego (za 
pośrednictwem strony konkursowej), które musi spełniać następujące warunki: 

a. Na fotografii musi zostać ujęta okolica skarbu. 
b. Zdjęcie musi zostać wykonane w odległości maks. do 1 km od miejsca skarbu. 
c. Wielkość zdjęcia musi wynosić maksymalnie do 300 MB. 
d. Zdjęcie można zapisać tylko w formacie jpg, png lub gif. 
e. Każdy Uczestnik musi do konkursu zgłosić minimalnie 3 zdjęcia z różnych miejsc 

skarbów (na przykład: 1 zdjęcie z Chopku, 1 zdjęcie z Tatralandii i 1 zdjęcie  
z Muzeum J. Kráľa) 

f. Zdjęcia musi publicznie udostępniać na swoim FB lub Instragramie z hashtagiem 
#SkarbyNaLiptowie 

g. Uczestnik jest autorem zdjęcia. Uczestnik posiada zgodę na wykorzystanie zdjęć od 
osób widocznych na zdjęciach. Uczestnik nie wie o tym, aby jakakolwiek osoba 
trzecia miała jakieś zastrzeżenia co do jego praw oraz zabraniała ich publikowaniu.   

h. Treść fotografii nie może wywoływać oburzenia, obrażać ludzką rasę, wywołać 
obrazę uczucia religijnego lub wyznania politycznego lub w jakikolwiek inny sposób 
łamać obowiązujące przepisy prawne. W przeciwnym razie Organizator zastrzega 
sobie prawo do wyłączenia takiego zdjęcia z udziału w konkursie. 

3. Uczestnicy udzielają Organizatorowi wyłącznego prawa do wykorzystania zdjęcia do celów 
związanych z promocją konkursu oraz do promocji samotnego Organizatora. Uczestnicy 
zgadzają się na publikowanie konkursowych fotografii w postaci elektronicznej bez prawa do 
wynagrodzenia. Prawo do wykorzystywania zdjęć konkursowych udziela się na czas 
nieokreślony.  

4. Uczestnik konkursu uzupełni na stronie internetowej www.pokladynaliptove.sk swoje dane 
osobiste w zakresie imię i nazwisko, adres poczty elektronicnej, numer telefonu, wiek 
i miejscowość (dalej jako „Dane osobiste“). Podane dane osobiste muszą zostać uzupełnione 
prawdziwie, zupełnie oraz muszą być identyczne z dokumentem tożsamości. Swoim 
potwierdzeniem poprzez zakreślenie boksu udziela zgody na świadczenie danych osobistych 
oraz zgadza się z regulaminem konkursu i dopiero następnie zostanie włączony do Konkursu. 
Poprzez udzielenie zgody z regulaminem konkursu Uczestnik zgadza się z jego treścią oraz 
zobowiązuje się do jego przestrzegania  w całym zakresie.  
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5. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej drogą emailową a kupon zwycięski zostanie 
przesłany po uzgodnieniu emailem lub pocztą poleconą.   

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawnie wprowadzone dane 
(imię i nazwisko, miejscowość, wiek, adres poczty elektronicznej), ew. zmianę danych, przez 
zwycięzców, w wyniku czego wygrana nie zostanie należycie przekazana, ew. dostarczona 
zwycięzcom. W takich przypadkach nagrody przepadają na rzecz Organizatora a zwycięzcy 
tracą prawa do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora. 

7. W przypadku sporu o ważność prawa do wygranej jest decyzja Organizatora konkursu 
decyzją końcową.  

8. Do wygranych w tym konkursie nie ma tytułu prawnego i nie można ich wymagać drogą 
sądową. 

9. Nagrody zostaną zwycięzcom z adresem zamieszkania w Liptowskim Mikulaszu przekazane w 
siedzibie Organizatora. Zwycięzcy muszą legitymować się ważnym dokumentem tożsamości 
oraz muszą złożyć podpis na protokole wręczenia nagród lub podpisać  musi opiekun prawny- 
rodzic zwycięzcy w przypadku niepełnoletniej osoby. Zwycięzcy zostaną przez Organizatora 
zawiadomieni o wygranej i wręczaniu nagrody drogą e-mailową. Wręczanie nagród odbędzie 
się do 10 dni od dnia losowania zwycięzców.   

10. Pozostałym zwycięzcom zostaną nagrody przesłane za pośrednictwem poczty, ew. usługi 
wysyłkowej  do rąk własnych do 8 tygodni od dnia zawiadomienia o wygranej lub osobiście 
na podstawie wcześniejszego uzgodnienia. 

11. Za uregulowanie ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z wygranej ponosi 
odpowiedzialność sam zwycięzca.  

12. Udziałem w konkursie uczestnik konkursu wyraża zgodę z określonym regulaminem 
konkursu.  

 
Nagrody w konkursie 

1. Główne nagrody to: 
1. Roczne ubezpieczenie turystyczne dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci 

Generali Poisťovňa, a.s. 

2. Pobyt weekendowy dla rodziny  
Hotel*** Koliba Gréta, Liptovská Sielnica 

3. Pobyt weekendowy ze śniadaniem i kolacją   
Koliba u dobrého pastiera, Ružomberok 

4. Pobyt na 2 noce  
Hotel*** Strachanovka, Liptovský Ján 

5. Lot widokowy ponad Liptov dla 2 osób 
Heliport Liptov 

6. 1-dniowy karnet narciarski na sezon zimowy 2016/2017 dla 4 osób 
JASNÁ Nízke Tatry, Demänovská dolina 

7. 1-dniowy karnet narciarski na sezon zimowy 2016/2017 dla 2 osób 
Ružomberok - Malinô Brdo 

8. Bon prezentowy na pakiet „Ride a storm“ dla 1 osoby 
Hurricane factory, Liptovský Mikuláš 

9. 4 x Sea & Fun Packet 
GINO PARADISE Bešeňová 

10. 4 x Tropical Packet  
Tatralandia, Liptovský Mikuláš 

11. Rodzinny bilet wstępu do AQUA-VITAL PARKU 
KÚPELE LÚČKY a.s. 

12. Kosz delikatesowy pełny tradycyjnych produktów liptowskich 



SÝPKA, Liptovský Mikuláš 

13. Pakiet BIO produktów  
EkoFarm, Važec  

14. Plecak turystyczny McKINLEY Minto 20  
Intersport, Liptovský Mikuláš 

15. Kije trekkingowe McKINLEY  Discovery  
Intersport, Liptovský Mikuláš 

16. 2 x chusta multifunkcyjna  
Intersport, Liptovský Mikuláš 

17. 5 x Czapka z daszkiem Husky 
 

2. Losowanie nagród głównych zostanie realizowane przez Organizatora. 
3. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą, drogą mailową w terminie do 10 dni od dnia 

pierwszej próby kontaktu mailowego, po upływie przedmiotowego okresu zwycięzca traci 
prawo do nagrody.  

4. W przypadku, gdy zwycięzcy nie dotrzymają regulaminu konkursu lub nie udaje się z nimi 
skontaktować w określonym terminie, zostaną losowani zwycięzcy zastępczy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie nagrody w razie zmiany miejsca 
zamieszkania zwycięzcy, jeśli zmiana ta nie została przez zwycięzcę zgłoszona  na czas, tak 
samo jak w przypadku nieobecności zwycięzcy pod wskazanym adresem, oraz za utratę, 
uszkodzenie, zniszczenie lub niedoręczenie wygranej lub jej doręczenie po terminie  
określonym w niniejszym regulaminie z winy po stronie poczty lub innego przewoźnika. 
Zwycięzcy, którzy w czasie uzyskania informacji o wygranej nie osiągną wieku 18 lat, muszą 
zostać podczas wręczenia nagrody zastąpieni przez swoich rodziców/opiekunów.   
 

Losowanie głównych nagród 
1. Losowanie głównych nagród odbędzie się dnia 14. 10. 2016 r. przypadkowym losowaniem w 

kolejności od kwoty najwyższych wygranych do najniższych. Losowanie odbędzie się w 
obecności jury, która składać będzie się z przedstawicieli Organizatora. 

2. W losowaniu o nagrody główne wezmą udział wszyscy uczestnicy, których zdjęcia spełniają 
warunki uczestnictwa w konkursie oraz ich zdjęcia zostały przekazane na rzecz Organizatora 
w ramach należytego terminu trwania konkursu.  

3. Każdy uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną główną nagrodę (wartościowo wyższą). W 
przypadku jego ponownego wylosowania, zostanie losowany kolejny zwycięzca. W ramach 
ponownego losowania bierze się pod uwagę nazwisko i adres poczty elektronicznej. 

4. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.visitliptov.sk 
najpóźniej do 31. 10. 2016r. 

5. Organizator opublikuje imię, nazwisko i miejscowość/miasto zwycięzcy. Nagrody zostaną 
przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą najpóźniej do 8 tygodni od dnia losowania. 
Nagrody, które nie zostaną odebrane przez zwycięzców, w terminie 30 dni od dnia ich 
wysłania, przepadają na korzyść Organizatora a uczestnik konkursu nie ma do nich żadnego 
prawa. Nagrody nie można wymagać drogą sądową, oraz nie można się je domagać w formie 
alternatywnej. 

 
Ochrona danych osobistych  

1. Uczestnicy konkursu swoim udziałem w konkursie oraz spełnieniem jego regulaminu 
udzielają Organizatorowi swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakimi są 
udostępnione dane identyfikacyjne uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, adres poczty 
elektronicznej, itd.), oraz na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu oraz 
przekazania nagrody po jego zakończeniu.   
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2. Dane osobiste te mogą zostać przetwarzane oraz wykorzystane w celach marketingowych 
Klastra LIPTOV i OOCR REGION LIPTOV.  

3. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobistych nie można podczas trwania konkursu 
odwołać.  

4. Nagrody i korzyści uzyskane w konkursie nie można prawnie egzekwować.   
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi udziału w konkursie oraz 

niewydania nagrody, w przypadku podejrzenia złamania regulaminu tego konkursu.   
 
Odpowiedzialność Organizatora za przebieg konkursu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji końcowej we wszystkich kwestiach, związanych 
z realizacją konkursu, łącznie przerwania, wydłużenia konkursu, jego zakończenia lub do 
wprowadzenia poprawek  w regulaminie.  

2. Do nagród w konkursie nie istnieje żadne prawo, nagrodę nie można zamienić, prawa do 
nagrody nie można przenieść na inną osobę lub innego uczestnika w konkursie. Konkurs 
regulują obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej a wymaganie udziału w konkursie 
lub nagrody drogą sądową jest wykluczone. Nagrodę nie można zamienić na pieniądze. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin ten jest w ramach konkursu uważany za jediny całkowity oraz końcowy.  
2. Udział w konkursie je dobrowolny a uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża swoją zgodę z 

jego zasadami oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień 
i warunków.  

3. Jakiekolwiek obejście niniejszego regulaminu przez uczestnika lub próba o jego nadużycie jest 
powodem do natychmiastowego wykluczenia takiego uczestnika z konkursu.  

4. W przypadku jeśli Uczestnik nie miał prawa do podejmowania jakichkolwiek działań lub 
ogłoszeń, które w trakcie trwania konkursu lub w związku z nim dokonał, zobowiązuje się do 
kompensacji jakichkolwiek kosztów oraz szkody na rzecz Organizatora, która mu powstała w 
wyniku takich działań.   

5. W przypadku wygrania nagrody prez osobę, która w czasie wręczania nagrody nie skończyła 
18 lat, Organizator żąda zastąpienie zwycięzcy podczas wręczania nagrody przez 
rodzica/opiekuna, lub muszą tej osobie udzielić pisemnej zgody na przyjęcie nagrody. 

6. W razie jakichkolwiek sporów lub niezrozumiałości dotyczących konkursu, reguł konkursu lub 
jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w konkursie jest zawsze decydujące oraz 
końcowe stanowisko Organizatora. 

7. Jedyne szczególowe obowiązujące reguły w pełnym brzmieniu są w trakcie trwania konkursu 
opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora 
www.visitliptov.sk oraz są do dyspozycji w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. 

 
W Liptowskim Mikulaszu, dnia 15. 06. 2016 
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