REGULAMIN KONKURSU “Życzenia na rok 2020 dla Twojego miasta”
(dalej: “Regulamin”)
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§1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu “Życzenia dla miasta 2020” (dalej: “Konkurs”) jest Fundacja
Miasta Przyszłości, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana
dalej “Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem konkursu jest wymyślenie i przesłanie życzeń na rok 2020 dla miast, w
których mieszkają Uczestnicy Konkursu.
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia w dniu 16 grudnia 2019 r. do dnia 22 grudnia
2019 r. do godz. 23:59 (dalej: “Okres Trwania Konkursu”).
§2. Zasady Konkursu
W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami
pełnoletnimi i które zaakceptowały Regulamin Konkursu podczas przesyłania
zgłoszenia.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tzn. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby powiązane rodzinnie z Organizatorem
lub są udziałowcami lub pracownikami Fundatora Nagród (zobacz par.3, pkt.3).
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wymyślić życzenia na rok 2020 dla
swojego miasta i przesłać je do Organizatora za pomocą formularza
zgłoszeniowego.
Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Odpowiedź,
ale w oddzielnych zgłoszeniach.
Każdy z Uczestników może wygrać tylko jedną Nagrodę niezależnie od liczby
przesłanych zgłoszeń.
Uczestnikom w przesyłanych życzeniach nie wolno promować przemocy, atakować
innych osób i/lub organizacji ani im grozić z powodu ich rasy, przynależności
etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku,
niepełnosprawności ani choroby, ani z żadnego innego powodu. Uczestnik
przesyłając tego rodzaju życzenia musi się liczyć ze zgłoszeniem tego faktu do
odpowiednich służb.

9. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział
osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu
oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
§3. Nagroda
1. W Konkursie przyznanych zostanie 50 nagród w postaci 1 kodu na e-booka o
tematyce miejskiej (dalej: “Nagroda”).
2. Laureat będzie mógł wybrać i pobrać 1 e-book z 7 dostępnych tytułów ze strony
http://www.publio.pl/miasta-przyszlosci-kod.html w terminie maksymalnie do 31
grudnia 2019 r. do godz. 23:59. Po tym terminie kod na e-booka przestanie
obowiązywać i Laureat nie będzie miał innej możliwości odbioru Nagrody.
3. Fundatorem nagrody jest Sweco Consulting sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem
Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
4. Laureat Konkursu nie może żądać wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
5. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie po
uzgodnieniu z Organizatorem.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w przypadku dużej
liczby zgłoszeń, jak również do zmniejszenia puli nagród w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń.
7. Aby zrealizować kod na e-booka Laureat będzie musiał skorzystać z platformy
Publio.pl i zaakceptować zasady tej platformy.
8. Organizator po przekazaniu Laureatowi kodu na e-book nie odpowiada za
ewentualne problemy z pobraniem Nagrody w serwisie Publio.pl.
§4. Przebieg Konkursu
1. Spośród wszystkich Odpowiedzi zgłoszonych w Okresie Trwania Konkursu
Organizator przydzieli Nagrody (tj. po 1 kodzie na e-booka) 50 Uczestnikom, którzy
prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne i merytorycznie związane z danym
miastem odpowiedzi na zadanie konkursowe.
2. O wygranej każdy Laureat Konkursu zostanie powiadomiony mailowo w dniu 23
grudnia 2019 r.
3. W mailu informującym o wygranej Laureat Konkursu zostanie poinformowany o
sposobie odbioru Nagrody.
4. Najciekawsze odpowiedzi zostaną zanonimizowane, a następnie przesłane przez
Organizatora do odpowiednich władz miejskich.
§5. Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną
poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs - reklamacja” oraz
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i email Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 27 grudnia 2019 r.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w
terminie do 30 grudnia 2019 r.

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby
Organizatora.
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§6. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Miasta
Przyszłości określona w Polityce Prywatności.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu poinformowania Laureata Konkursu o
wygranej.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności.
Administrator informuje, że przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy adresu e-mail
jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Za wprowadzenie błędnych danych odpowiada Uczestnik.
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
polityką prywatności platformy do przesyłania zgłoszeń konkursowych Typeform oraz
polityki prywatności Formularzy Google.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.
2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
na stronie internetowej Organizatora w zakładce “Aktualności” we wpisie z dnia 16
grudnia 2019 r. jako link do pliku w formacie PDF.
3. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

