Regulamin konkursu „Skarby Podróży”
I Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego na
łamach portalu podroze.pl.
§ 2.
Podmiotem organizującym konkurs jest MURATOR S.A z siedzibą w Warszawie (04–187), przy
ul. Dęblińskiej 6, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000291159; posiadającym numer identyfikacji NIP 526-00-08-745, o kapitale zakładowym (opłaconym
w całości) 81.850.000,00 zł (zwanym dalej „Organizatorem”).
§ 3.
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Przystępując do udziału w
konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
§ 4.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników
organizatora ani tych podmiotów.
§ 5.
Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu,
(III) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik konkursu posiada
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
§ 6.

Konkurs przeprowadzany jest w terminie: 18.08.2014 – 30.10.2014
II Zasady konkursu

§ 7.Konkurs podzielony będzie na dwa etapy.
§ 8.Etap pierwszy trwać będzie w okresie 18.08-30.09.2012 r.
§ 9. W etapie pierwszym zadaniem uczestnika konkursu jest zgłoszenie nominacji dowolnej propozycji
w jednej z czterech kategorii:
1. Nowy Skarb Polski – nowa atrakcja turystyczna w Polsce czyli miejsca atrakcyjne turystycznie,
które powstały w latach 2013-2014
2. Skarb Nieznany – nieznane atrakcje Polski czyli miejsca mało znane, ale niezwykle urokliwe
3. Nocleg z pomysłem – niebanalny obiekt noclegowy, w którym nocleg sam w sobie jest
pozytywną przygodą
4. Skarbnica Wiedzy – znawcy regionów, którzy kreują pozytywny i ciekawy obraz danego miasta
czy regionu
§ 10.

Swoje propozycje należy przesyłać droga mailową na adres skarby@murator.com.pl, w tytule podając
nazwę kategorii, a w treści opis miejsca lub osoby z nazwą, adresem oraz krótkim uzasadnieniem wyboru.

§ 11. Nominacje zgłosić może każdy: miłośnik podróżowania po Polsce, właściciel hotelu, dyrektor muzeum czy
gmina. Osoba zgłaszająca miejsce lub w kategorii 4 osobę oświadcza, iż posiada zgodę uprawnionych do
dokonania niniejszego zgłoszenia.
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§ 12.

Jedna osoba może oddać głosy w dowolnej liczbie kategorii. Każde z miejsc, obiektów, osób

należy zgłaszać w osobnym mailu.

§ 13.
§ 14.

Etap drugi trwać będzie w okresie 01.10-30.10.2014 r.

§ 15.

W skład Jury konkursowego wchodzą następujące osoby:

Etap drugi polegać będzie na wyborze laureatów spośród wszystkich przysłanych zgłoszeń przez Jury
konkursowe.
-
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Dyrektor działu marketingu miesięcznika „Podróże”
Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

§ 16.

Jury konkursowe oceniając zgłoszenia, bierze pod uwagę atrakcyjność turystyczną miejsca i jego
walory, wartość edukacyjną i pomysłowość twórców. W kategorii Skarbnica Wiedzy jury bierze pod uwagę wiedzę
danej osoby na temat miejsca czy regionu i jej wkład w szerzenie wiedzy i popularyzowanie danego miejsca czy
regionu.

§ 17.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się na Warszawskich Targach Turystycznych PODRÓŻE, które
odbędą się w terminie 14-16 listopada 2014 r. w hali COS TORWAR w Warszawie

§ 18.

Zwycięskie miejsca w trzech pierwszych kategoriach zostaną opisane w jednym z numerów magazynu
Podróże, który ukaże się w 2015 r. i na portalu www.podroze.pl.
§ 19. Sylwetka zwycięzcy w kategorii Skarbnica Wiedzy zostanie przedstawiona w relacji z WTT Podróże, a
wywiad ze zwycięzcą zostanie opublikowany na stronie www.podroze.pl..
§ 20. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo, Sms-em lub telefonicznie.
W przypadku obiektów, informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana organowi zarządzającemu, a w
przypadku braku takiego, werdykt jury będzie przesłany drogą pocztową na adres Prezesa Regionalnej
Organizacji Turystycznej właściwej dla danego miejsca czy obiektu ze względu na jego lokalizację.

III Postanowienia końcowe
§ 21.

Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187
Warszawa oraz na stronie internetowej http://www.podroze.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
§ 22. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozwiązania i listy nagrodzonych. W
przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
§ 23. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
§ 24. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną
przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
§ 25. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
§ 26. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.

Warszawa, dn. 06 sierpnia 2014 roku
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