
 

 

 

Regulamin losowania nagród na 

 Regionalnych Targach Przedsiębiorczości i Edukacji 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady losowania nagród podczas Regionalnych 

Targów Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach projektu współpracy Centrum 

Edukacji Lokalnej Przedsiębiorczości o akronimie CEL, w dniu 3 czerwca 2017 r. 

2. Wśród uczestników wydarzenia rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

3. Organizatorem losowania jest Stowarzyszenie „Dolina Noteci” z siedzibą w 

Chodzieży, przy ul. Sienkiewicza 2. 

4. Losowanie nagród odbywać się będzie co godzinę podczas Regionalnych Targów 

Przedsiębiorczości i Edukacji. 

5. Regulamin losowania nagród zamieszczony zostanie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia „Dolina Noteci: www.dolinanoteci.com.pl. 

 

§ 2 Nagrody  

1. Nagrodami rzeczowymi są: skuter (nagroda główna), telewizor, tablet, dwa rowery, 

które przekazane zostaną przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci”. 

2. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - 

ustawy o PIT, osoba wygrywająca nagrodę główną zobowiązana jest do pokrycia 

10% podatku od wartości nagrody (limitowane zwolnienie podatkowe wynika z art. 

21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT). 

 

§ 3 Warunki wzięcia udziału w losowaniu 

1. W losowaniu nagród przekazanych przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci” mogą 

wziąć udział wszyscy uczestnicy Wydarzenia, którzy na kuponie konkursowym 

wydrukowanym w gazecie Mikro TV podadzą swoje imię i nazwisko, udzielą 

poprawnej odpowiedzi na pytanie w nim zadane oraz wrzucą kupon do urny. 

2. Każdej osobie przysługuje jeden kupon. 

3. Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w losowaniu nagród, muszą 

posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w 

losowaniu. 

4. Do odbioru nagrody uprawniona jest osoba, która zostanie wyczytana podczas 

losowania i zgłosi się w trakcie losowania (po nie więcej niż trzykrotnym 

wyczytaniu) z dokumentem stwierdzającym tożsamość, a następnie poświadczy 

odbiór nagrody na liście odbioru nagród. 
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§ 4 Zadania komisji losującej 

1. Zadaniami komisji losującej są: 

a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania, 

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych, 

c. zarządzenie ponownego losowania w przypadku nieobecności osoby, która została 

wylosowana, 

d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody. 

2. Losowania nagród będą odbywać się co godzinę od godz. 12:00 do godz. 16:00. 

3. Po każdym losowaniu nagrody zostanie odczytana wylosowana osoba. Jeżeli po 

trzykrotnym wyczytaniu osoba ta nie zgłosi się, nagroda przechodzi do kolejnego 

losowania, a ta osoba nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą 

przetwarzane w celu: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców. Uczestnik wyraża 

zgodę na publikowanie jego wizerunku oraz danych osobowych w materiałach 

promocyjno-informacyjnych. 

2. Udział w losowaniu nagród jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem 

przez osoby uczestniczące (w przypadku osoby niepełnoletniej- przez rodzica lub 

opiekuna prawnego) zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby losowania nagród podczas Regionalnych Targów 

Przedsiębiorczości i Edukacji / ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród bez 

podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowania na 

stronie internetowej www.dolinanoteci.com.pl. 

 

 


