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REGULAMIN 

 

konkursu facebookowego „Przez zielone okulary” 

 

w ramach Dni Europy 2021 

 
§ 1 

Punkt Europe Direct – Piotrków Trybunalski ogłasza konkurs facebookowy pt. „Przez zielone 

okulary” zwany dalej Konkursem. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat 

ochrony środowiska w  Unii Europejskiej. 

 

§ 2 

W konkursie może wziąć udział każda osoba mieszkająca na terenie województwa łódzkiego. 

 

§ 3 

1. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym udzieleniu poprawnej odpowiedzi 

napytanie, które  pojawi się na naszym fanpage’u: www.facebook.com/EDPiotrkow. 

2. Odpowiedzi na pytania należy zamieszczać w komentarzach do pytania. 

3. Pytania będą się ukazywały na fanpage’u  9  maja 2021 r. o każdej pełnej godzinie od 

8.00 do 17.00.  

4. Regulamin konkursu jest dostępny w Punkcie Europe Direct - Piotrków Trybunalski 

oraz na stronie www.piotrkow.info.pl, w zakładce Pliki do pobrania. 

 

 

§ 4 

1. Konkurs składa się z 10 pytań o tematyce związanej z ochroną środowiska i Zielonym 

Ładem w Unii Europejskiej. W każdym pytaniu konkursowym można wygrać nagrodę. 

2. Każda osoba, która w komentarzu do pytania jako pierwsza poprawnie odpowie na 

pojawiające się pytanieotrzymuje nagrodę - zieloną sadzonkę do ogrodu lub na balkon. 

3. Odpowiedzi edytowane nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców 

Konkursu. 

4. Nagrodę otrzyma też osoba lub osoby, które odpowiedzą poprawnie co najmniej w kilku 

pytaniach konkursowych, ale w czasie późniejszym niż zwycięzca. Komisja 

konkursowa po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi zdecyduje o przyznaniu 

dodatkowych nagród. 

5. Dodatkowo każdy, kto 9 maja opublikuje zdjęcie z motywem flagi Unii 

Europejskiej na Facebooku lub Instagramie z dopiskiem #edprzezzieloneokulary 

wygrywa prezent niespodziankę!  

 

§ 5 

 

1. Podsumowanie konkursu nastąpi 10 maja br. Laureatów poinformujemy poprzez 

Facebooka. 

 

2. Nagrody będzie można odbierać w Punkcie Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Dąbrowskiego 20 w dniach 11-13 oraz 18-20 maja w godz. 10.00 – 16.00. 

 

http://www.facebook.com/EDPiotrkow
http://www.piotrkow.info.pl/
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§ 6 

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja składająca się  

z przedstawicieli Punktu Europe Direct - Piotrków Trybunalski. 

 

§ 7 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje ww. Komisja. Ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy również do Komisji. 

 

§ 8 

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne. 

 

§ 9 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

 

§ 10 

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis 

Facebook ani z nim związana. 

 

§ 11 

Wzięcie udziału w konkursie, poprzez udzielenie odpowiedzi, jest uważane za akceptację 

postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w celu realizacji Konkursu przez Punkt 

Europe Direct – Piotrków Trybunalski, publikowania oraz powielania odpowiedzi 

konkursowych, a także ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród.  

 

Administratorem danych jest Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji 

Europejskiej „EUROCENTRUM” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 

20, KRS 0000111355. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora danych, jakim jest realizacja działań statutowych Administratora. Dane 

uczestników będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentacji projektu Europe Direct 

zgodnie z umową z Komisją Europejską. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie.  Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do 

usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych 

praw.Przysługuje Państwu także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


