REGULAMIN KONKURSU „DOOKOŁA EUROPY” ORGANIZOWANEGO
PRZEZ BIURO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE ORAZ
FUNDACJĘ POLE DIALOGU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin dotyczy konkursu „Dookoła Europy”, zwanego dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są:
a. Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce znajdujące się pod adresem ul.
Jasna 14/16a, 00-041 w Warszawie;
b. Fundacja Pole Dialogu znajdująca się pod adresem ul. Sady Żoliborskie 15/30,
01-772 w Warszawie, KRS: 0000378360;
każdy odrębnie zwany "Organizatorem", łącznie jako „Organizatorzy”.
3. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo od dnia 20.07.2020 do dnia
23.08.2020.

4.

Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy
kontakt@poledialogu.org.pl.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a. jest uczniem lub uczennicą szkoły średniej publicznej lub niepublicznej liceum, technikum lub szkoły branżowej.
b. w okresie przeprowadzenia konkursu ma od 15 do 19 lat.
c. nie jest członkiem najbliższej rodziny osób zatrudnionych przez Organizatorów
(to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej
samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu trasy kolejowej obejmującej jak najwięcej
krajów Unii Europejskiej w ciągu 3 dni podróży.
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy
kontakt@poledialogu.org.pl na wskazanym formularzu, do godz. 23.59 23.08.2020 r.
3. Założenia dotyczące układania trasy są następujące:
● Bilet Interrail Pass chcemy wykorzystać 3 dni pod rząd;
● Poruszamy się jedynie pociągami, zapisujemy czas przejazdu na formularzu
konkursowym;
● Podróż zaczynamy w stolicy dowolnego kraju, który uznaje bilety Interrail
Pass;

● Kraje, które możemy odwiedzić to te kraje, które uznają bilety Interrail Pass;
● Za odwiedzony kraj uznajemy taki, w którym na trasie znajdzie się choć jedno
miasto z min. 20 tys. mieszkańców;
● W układaniu trasy uwzględniamy noclegi (liczą się także np. pociągi nocne),
nie uwzględniamy postojów na jedzenie czy toaletę (zakładamy, że wszystko
dzieje się w pociągu). Zaznaczamy natomiast czas potrzebny na przesiadkę;
● Trasę układamy w formularzu, który jest załącznikiem do tego Regulaminu;
● W przypadku remisu liczy się kolejność przesłanych prac.
4. Nagrodami w konkursie są: aparat FujiFilm Instax Mini Lime (pierwsze i drugie
miejsce) oraz podróżny powerbank (trzecie miejsce).
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu
3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
6 (sześciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do
nagrody.
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie Fundacja Pole Dialogu.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego (w celu ewentualnego umówienia terminu i miejsca
przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe
informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3.

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Administratorami danych
osobowych są Parlament Europejski oraz Fundacja Pole Dialogu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz do
odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej
Organizatorów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować
będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

