
REGULAMIN KONKURSU 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Gmina Łuków. 
2. Konkurs odbędzie się w dniu 12.06.2013 r. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa lubelskiego. 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
5. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter 

nagród rzeczowych. 
6. Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota 

Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo 
Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 
Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców 
województwa lubelskiego. 

II. Zasady Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zadeklarowanie udziału w Konkursie. 
2. Organizator wybiera od 5 do 10 uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi 

zadeklarowali udział w Konkursie. Następnie rozpoczyna rundę pytań. Kolejno zadaje 
pytanie uczestnikom, do momentu w którym zostanie udzielona poprawna odpowiedź. 
Organizator zadaje następne pytanie, jeżeli na poprzednie została udzielona poprawna 
odpowiedź lub jeżeli zadał pytanie wszystkim uczestnikom. 

3. Uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na 
2 pytania. Zwycięzca nie uczestniczy dalej w Konkursie. 

4. Odpowiedź uznaje się za prawidłową, jeżeli jej sens jest zbieżny z odpowiedzią opisaną 
w załączniku opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
w Lublinie. 

5. Zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 68 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) w przypadku 
otrzymania nagrody o wartości nieprzekraczającej kwoty 200 zł zwycięzca zwolniony jest 
z obowiązku opłacenia podatku dochodowego. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

7. W przypadku osób niepełnoletnich, nagrodę odbiera prawny opiekun osoby. 
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie, pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie. 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi na 

niskie zainteresowanie lub względnie niski poziom udzielanych odpowiedzi. 
10. Organizator przed rozpoczęciem Konkursu poinformuje zainteresowanych o głównych 

punktach regulaminu (postanowienia ogólne, wykluczenie uczestnictwa osób 
wymienionych w ust. 8), a także udostępni treść regulaminu. 

11. Organizator przekaże do Biura Projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja 
Administracji listę zwycięzców zawierającą przyznane im nagrody oraz dokumentację 
fotograficzną z przeprowadzonego Konkursu.
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III. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
1) stacja pogody, 
2) portfel, 
3) mysz bezprzewodowa z podkładką żelową, 
4) Pamięć zewnętrzna 8 GB 
5) Zestaw upominkowy 
6) komplet ramek do tablic rejestracyjnych, 
7) pióro kulkowe, 
8) scyzoryk, 
9) kubek. 

2. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Wrota 
Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa IV, 
Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. 

3. Nagrody przyznawane są zgodnie z kolejnością podaną w ust. 1 po jednej dla każdego 
zwycięzcy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach na stronie 
internetowej Konkursu, na co uczestnicy - przystępując do udziału w Konkursie - 
wyrażają zgodę. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Aktualny regulamin oraz wszystkie ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie 
internetowej www.wrotalubelszczyzny.eu. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.wrotalubelszczyzny.eu/
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