REGULAMIN KONKURSU
„GMINA PELPLIN - TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATKI, TU INWESTUJĘ”

§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „Gmina Pelplin – tu mieszkam, tu płacę podatki, tu inwestuję!”,
Zwanego dalej konkursem, jest Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
działający w imieniu i na rzecz Gminy Pelplin, zwany dalej Organizatorem.

2.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców Konkursu,
zwanych dalej Laureatami.

3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym
Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału
w Konkursie.

5.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 471 ze zm).

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terenie Gminy Pelplin, która spełni łącznie następujące warunki:
a)

złoży w okresie do 30 kwietnia 2018 roku roczne zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok
w Urzędzie Skarbowym w Tczewie lub w jej imieniu roczne zeznanie podatkowe PIT za 2017
rok w Urzędzie Skarbowym złoży pracodawca lub inny podmiot przewidziany w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,

b) w części A zeznania podatkowego wskaże Urząd Skarbowy w Tczewie, ul. Gdańska 33, 83-110
Tczew,
c)

w części B zeznania podatkowego wskaże adres zamieszkania na terenie Gminy Pelplin
( według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku),

d) zrealizuje zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu zdania w języku polskim:
„Gmina Pelplin – tu mieszkam, tu płacę podatki, tu inwestuję, ponieważ…”
e)

dokona zgłoszenia konkursowego tj. kompletnie i prawidłowo wypełni formularz konkursowy,
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie internetowej

www.pelplin.pl lub w siedzibie Organizatora oraz prześle na adres poczty elektronicznej
konkurs@pelplin.pl treść odpowiedzi związaną z zadaniem konkursowym, o którym mowa
w § 2 ust.1 pkt d oraz skan kompletnie i prawidłowo wypełnionego formularza
konkursowego.
2.

Uczestnikiem Konkursu nie może być:
a)

pracownik Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, gminnej jednostki organizacyjnej oraz gminnej
osoby prawnej,

b) współmałżonek, wstępny, zstępny jak też osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, gminnej jednostki organizacyjnej
oraz gminnej osoby prawnej.
3.

W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń
Konkursowych w imieniu osób trzecich.

4.

Dokonanie zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a)

jest autorem tekstu zadania konkursowego,

b) ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność w razie zgłoszenia roszczeń lub
pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez
Organizatora treści odpowiedzi zadania konkursowego, do których nabył prawa na mocy
niniejszego Regulaminu.

§3
Komisja konkursowa
1.

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

2.

Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.

3.

Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
dokonuje wyboru trzech Laureatów, podejmuje decyzje o przyznaniu nagród poszczególnym
Laureatom oraz dokonuje interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Komisja dokona wyboru Laureatów, podstawowymi kryteriami oceny będą prze wszystkim
kreatywność, pomysłowość i wysoki poziom merytoryczny. Spośród zgłoszonych odpowiedzi
na zadanie konkursowe, Komisja wybierze trzy prace o najciekawszej i oryginalnej treści.

5.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie podlegają weryfikacji.

§4
Przebieg Konkursu
1.

Konkurs trwa od 5 kwietnia do 15 maja 2018 roku.

2.

Każdy Uczestnik może nadesłać na Konkurs jeden tekst, który jest treścią dokańczającą zdanie
Konkursowe. W przypadku wysłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia
Konkursowego, każde następne uznaje się za nieważne.

3.

Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia
i utrudnienia w przesyłaniu Zgłoszenia Konkursowego wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora.
§5
Nagrody

1.

Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody a są nimi:
a) nagroda za zajęcie I-go miejsca – pobyt w hotelu Hanza Pałac Welness & SPA w Rulewie
Voucher o wartości 1830,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 201,00 zł.
Voucher obejmuje:
- 2 Noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym ze śniadaniem
- Obiadokolacje w formie bufetu lub a'la carte*
- Zabiegi SPA dla dwóch osób
- Orzeźwiający aperitif serwowany w lobby SPA
- Nielimitowany dostęp do strefy Wellness & SPA (basen, kompleks saun oraz jacuzzi)
- Ekologiczna linia herbat dedykowanych wypoczynkowi w strefie Wellness & SPA o działaniu
odżywczo – regenerującym
- Parking hotelowy
- Jeden bon na zabiegi w SPA o wartości 500 złotych.
Zabiegi SPA wliczone w cenę pakietu:
- Ekologiczny i Aromatyczny peeling całego ciała o zapachu melona z ogórkiem, pomarańczy z
cynamonem lub żurawinowy
- Masaż twarzy i dekoltu naturalnymi olejami
- Odprężający masaż pleców
b) nagroda za zajęcie II-go miejsca – pobyt w hotelu Hanza Pałac Welness & SPA w Rulewie
Voucher o wartości 1139,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 125,00 zł.
Voucher obejmuje:
- 2 noclegi w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie Deluxe
- Śniadania w formie szwedzkiego bufetu
- Obiadokolacja w formie bufetu lub a la carte*
- Romantyczna kolacja a la carte przy blasku świec w dniu przyjazdu
- Butelka wytrawnego wina do pokoju i słodka niespodzianka
- Strefa Wellness & SPA (basen z widokiem na park, sauny oraz jacuzzi)
- Parking hotelowy gratis
- Jeden bon na zabiegi w SPA o wartości 200 złotych.
c) nagroda za zajęcie III-go miejsca – pobyt w hotelu Hanza Pałac Welness & SPA w Rulewie
Voucher o wartości 819,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 90,00 zł
Voucher obejmuje:
- 1 nocleg w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie Deluxe
- Zestaw powitalny woda, kawa, herbata
- Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu
- Obiadokolacja a la carte dla 2 osób przy blasku świec w hotelowej restauracji w dniu przyjazdu
- Butelka wytrawnego wina do pokoju oraz słodka niespodzianka
- Strefa Wellness & SPA (basen z widokiem na park, sauny oraz jacuzzi)
- Parking hotelowy gratis
- Jeden bon na zabiegi w SPA o wartości 200 złotych.

Informacja do wszystkich w/w voucherów:
*W przypadku mniejszej ilości Gości indywidualnych w hotelu, obiadokolacja serwowana jest a la’
carte- każda z osób dorosłych otrzymuje voucher na 75 zł do wykorzystania podczas obiadokolacji na
dania z karty menu.

2.

Organizator informuje, że niniejsze Vouchery będą do zrealizowania w terminie od daty otrzymania
do 29 września 2018r.

3.

Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.

Rezygnacja Laureata z nagrody jest równoznaczna z wystąpieniem Uczestnika z Konkursu i nie rodzi
po jego jakichkolwiek praw i roszczeń wobec Organizatora.

§6
Warunki wydania nagród
1.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w trakcie imprezy „Dni Pelplina”, która odbędzie się w dniach
8-10 czerwca 2018 roku. Szczegóły dotyczące miejsca i czasu wydania nagrody zostaną uzgodnione
indywidualnie z Laureatami.

2.

W przypadku braku możliwości odbioru nagrody na zasadach określonych w ust. 1, wydanie nagrody
nastąpi w siedzibie Organizatora, w terminie uzgodnionym indywidualnie z Laureatami, nie później niż
do 15 czerwca 2018 roku.

3.

Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest:
a)

odebranie

przez

Laureata

połączenia

telefonicznego

od

Organizatora,

zgodnie

z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) okazanie przez Laureata Organizatorowi dokumentu tożsamości,
c)

dostarczenie przez Laureata Organizatorowi zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy
w Tczewie, potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego PIT za 2017 rok lub kserokopii
pierwszej strony złożonego zeznania podatkowego PIT za 2017 rok.

4.

Uczestnik zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszystkich czynności określonych w §6 ust. 3
najpóźniej do dnia 21 maja 2018 roku, w godzinach pracy Organizatora.

5.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, na telefon podany w formularzu
konkursowym, w sposób określony postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości powiadomienia Laureata Konkursu
o wygranej, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

7.

Po dokonaniu wyboru Laureatów i przyznaniu nagród, Organizator powiadomi Laureatów
w ciągu 3 dni roboczych następujących po tym zdarzeniu, dzwoniąc na numer telefonu wskazany w
formularzu konkursowym. W przypadku braku odpowiedzi na telefon Organizator ponawia próbę
połączenia co najmniej trzy razy w kolejnych dniach roboczych.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez uczestnika
z przyczyn leżących po jego stronie.

9.

Podczas rozmowy telefonicznej Organizator poinformuje Laureata o wygranej, warunkach wydania
nagrody oraz terminie i sposobie jej odbioru.

10. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy próby skontaktowania się z nim okażą się
bezskuteczne, w przypadku nie odebrania ich w terminie określonym w § 6 ust. 1 oraz w przypadku
niespełnienia warunków określonych w § 6 ust. 3.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej:
www.pelplin.pl nie później niż 7 czerwca 2018 roku. W ogłoszeniu zostaną opublikowane m.in. imię i
nazwisko Laureata, zajęte miejsce, nagrodzony tekst zadania konkursowego oraz przyznana nagroda,
na co Laureat wyraża zgodę.

§7
Prawa autorskie
1.

Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest jedynym autorem tekstu
oraz że przysługują jemu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.

2.

Laureat zgadza się na publikowanie treści tekstu zadania konkursowego na stronie internetowej
www.pelplin.pl, zamieszczenie w informatorze pelplińskim oraz wykorzystywanie treści w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.

Organizator korzystają z treści zadania konkursowego nie będzie miał obowiązku oznaczania jego
autora.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść
Zgłoszenia Konkursowego narusza ich prawa. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi
Uczestnik.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Udział w Konkursie i przesłanie swoich danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest
jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora w celach
statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016r., poz. 922).

2.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych
w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w konkursie oraz
ewentualnego otrzymania nagrody.

3.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez zgłoszenie
Organizatorowi.

§9
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu do wglądu wszystkich
zainteresowanych w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.pelplin.pl.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiające
wzięcie udziału w Konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie nagrody.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny i pomocniczy.

5.

Cała komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem dotycząca przebiegu Konkursu odbywa się
za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@pelplin.pl

6.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie od Organizatora wiadomości na adres e-mail podany przez
niego w formularzu konkursowym.

7.

Organizator ma prawo utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystywać go do celów reklamowych
i promocyjnych bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody na utrwalenie i bez odrębnego
wynagrodzenia dla Laureatów.

8.

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe
do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądowego, wówczas pozostałe postanowienia
niniejszego Regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

