
 

 

REGULAMIN KONKURSU ZBIERANIA PIECZĄTEK 
w ramach kampanii promocyjnej 

„Lubuskie po drodze – Przystanek inwestycje LRPO” 
ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą w Zielonej 
Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem. 
  
2. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013.  
 
3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach: 
www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl. 
 

II. Cele 
 
1. Promocja projektów zrealizowanych za pomocą środków Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
2. Zachęcanie mieszkańców i turystów do poznawania atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego 
i do czynnego zwiedzania regionu.  
 
3. Popularyzacja pozytywnego wizerunku regionu jako miejsca sprzyjającego turystyce rodzinnej.  
 

III. Zasady konkursu 
 
1. Konkurs polega na zbieraniu stempli pieczątek w 37-miu promowanych miejscach za pomocą Unijnej 
Mapy pn.: „Lubuskie po drodze – Przystanek inwestycje LRPO”.  
 
2. Termin zbierania pieczątek wyznacza się na: od 1 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r. 
 
3. Inwestycje w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego biorące udział w kampanii 
zostały zlokalizowane w następujących miejscowościach (kolejność według alfabetu): 

� Babimost 
� Drezdenko 
� Drzonków/Racula 
� Gorzów Wlkp.  
� Gościkowo/Paradyż 
� Górzykowo/Cigacice 
� Kostrzyn nas Odrą 
� Kożuchów 



 

 

� Lubniewice 
� Lubsko 
� Łagów 
� Międzyrzecz 
� Nowa Sól 
� Nowe Miasteczko 
� Nowogród Bobrzański 
� Nowy Kisielin 
� Ochla 
� Ośno Lubuskie 
� Radwanów 
� Sława 
� Słubice 
� Sulechów 
� Sulęcin 
� Świebodzin 
� Wiechlice/Szprotawa  
� Wschowa 
� Zielona Góra 
� Żagań 
� Żary 

 
4. Dokładne dane teleadresowe tj. Tytuł Beneficjenta, Nazwa Beneficjenta oraz adres, gdzie można 
uzyskać stempel pieczątki znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi jego 
integralną część. Lista znajduje się również w notatniku podróżnika „Lubuskie po drodze – Przystanek 
inwestycje LRPO”, w Biurze Organizatora konkursu oraz na stronach: www.10latwUE.lubuskie.pl, 
www.lrpo.lubuskie.pl. 
 
5. Pieczątki należy zbierać na odwrocie mapy konkursowej, która po wypełnieniu, tj. zdobyciu minimum  
1 pieczątki stanowi kupon konkursowy. Pozostałe materiały tj. notatnik podróżnika pozostaje pamiątką 
osoby biorącej udział w konkursie.   
 
6. Mapę można otrzymać w punktach, biorących udział w kampanii wymienionych w podpunkcie 3 oraz 
w siedzibie Organizatora.  
 
7. Każdemu posiadaczowi mapy w terminie trwania konkursu określonym w podpunkcie 2 przysługuje 
bezpłatne wejście na teren obiektu, w godzinach jego funkcjonowania w celu otrzymania stempla 
pieczątki.  
 

IV. Warunki uczestnictwa 
 
1. Konkurs ma charakter regionalny i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych.  
 
2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją mapę, w której zdobywa pieczątki. Po zdobyciu minimum  
1 (jednego) stempla pieczątkami mapa stanowi kupon konkursowy.  
 



 

 

3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą na mapie uzupełnić/uzyskać pisemną 
zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie. Formularz takiej zgody znajduje się 
na odwrocie mapy. 
 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej danymi osobowymi całej mapy. 
 
5. W konkursie bierze udział każda osoba fizyczna, która wyśle mapę na adres Organizatora lub złoży 
ją w specjalnej urnie zlokalizowaną w miejscach opisanych w podpunkcie 6.  
 
6. Uczestnik konkursu może złożyć swoją mapę konkursową w dwudziestu urnach znajdujących się  
w 20 punktach na terenie Województwa Lubuskiego. Urny będą dostępne w następujących 
miejscowościach: 
 

� Babimost 
� Drezdenko 
� Gorzów Wlkp.  
� Gościkowo/Paradyż 
� Kostrzyn nas Odrą 
� Kożuchów 
� Lubniewice 
� Lubsko 
� Łagów 
� Międzyrzecz 
� Nowa Sól 
� Nowogród Bobrzański 
� Sława 
� Sulechów 
� Sulęcin 
� Świebodzin 
� Wiechlice/Szprotawa  
� Wschowa 
� Zielona Góra 
� Żagań 

 
7. Dokładne dane teleadresowe punktów o których mowa w punkcie 6, w których można złożyć mapę 
konkursową znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi jego integralną 
część. 
 
8. Mapę konkursową należy złożyć w urnie, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby 
Organizatora w terminie od 01.05.2014 do 30.05.2014 r. W przypadku wysłania pocztą decyduje data 
stempla pocztowego. 
 
9. Mapę konkursową należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra w terminie od dnia ogłoszenia konkursu  
do 30.05.2014. 
 
10. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną mapę konkursową.  



 

 

11. Mapa konkursowa otrzymana po terminie nie będzie brała udziału w losowaniu nagród. Organizator 
konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie mapy powstałe w czasie przesyłki.  
 
12. Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową. Skład komisji zostanie podany  
na stronach: www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl. 
 
13. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach: www.10latwUE.lubuskie.pl, 
www.lrpo.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej 
telefonicznie. Odbiór wygranej nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród, o której zwycięzcy 
zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora.  
 
14. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości ich wręczenia, laureaci mogą zgłosić się 
osobiście po ich odbiór w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia wyników do siedziby Organizatora.  
 
15. Nadesłanie mapy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. Organizator 
konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska laureata konkursu oraz 
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach  
i Internecie.  
 

V. Nagrody 
1. Nagrodami w konkursie są:  

1) - za przesłanie kuponu z 1 stemplem pieczątki zostanie rozlosowanych 20 gadżetów 
promocyjnych typu: książka z autografem Urszuli Dudziak, koszulka Woodstock – „Lubuskie tu 
gramy – Kocham Woodstock”, zestaw przyborów szkolnych LRPO i wiele innych.  

2) - za przesłanie kuponu z 3 stemplami pieczątkami zostaną rozlosowane 3 telefony komórkowe 
o wartości do 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 

3) - za przesłanie kuponu z 5 stemplami pieczątkami zostaną rozlosowane 2 tablety o wartości 
do 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). 

4) - za przesłanie kuponu z 10 pieczątkami zostaną rozlosowane 2 weekendowe pobyty  
(2 noclegi) ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz atrakcjami Spa dla 4 osób w: 
- Centrum Spa & Wellness w Pałacu Wiechlice (adres: Wiechlice 45B, 67-300 Szprotawa), 
- Hotel Woiński SPA w Lubniewicach (adres: ul. Ratuszowa 3, 69-210 Lubniewice). 

 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  
 
3. Należności związane z podatkiem dochodowym z tytułu wygranych ureguluje Organizator.  
 
4. W przypadku nagrody, czyli vouchera na weekendowy pobyt w Hotelu Woińskim SPA Lubniewice 
oraz Centrum Spa & Wellness w Pałacu Wiechlice Zwycięzca ustala termin skorzystania z nagrody  
z przedstawicielami hotelu. Voucher należy zrealizować w terminie do 5 miesięcy od dnia wręczenia 
nagrody.  
 
5. Zwycięzca może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście. Podczas wydania nagrody Zwycięzca 
będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 
tożsamość Zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka).  
 
 
 



 

 

VI. Obowiązki organizatora 
 

Organizator zobowiązuje się do: 
1) Poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. 
2) Przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie 

Konkursu. 
3) Zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stornie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego (www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl). 

4) Podania do publicznej wiadomości wyników konkursu na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl). 

5) Przekazania informacji o zwycięzcach konkursu wybranym środkom masowego przekazu. 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez 
Organizatora) pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra. 
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą 
rozpatrywane.  
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji.  
 
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji),  
w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  
 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Decyzje Komisji konkursowej  
są ostateczne.  

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących 
wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.  
 
2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, oraz podmiotów bezpośrednio 

zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodzin 

niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest obowiązany do uzyskania od uczestników Konkursu 

pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronach internetowych 
www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl. 
 
 



 

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych Organizatora /ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe  
w formie przesłania do Organizatora wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego.  
 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 07.04.2014 r. 
 
Informacji dotyczących konkursu udziela:  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra 
tel: 68 45 65 119/110 
e-mail: lubuskiepodrodze@lrpo.lubuskie.pl  
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umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach  
i Internecie.  
 

V. Nagrody 
1. Nagrodami w konkursie są:  

1) - za przesłanie kuponu z 1 stemplem pieczątki zostanie rozlosowanych 20 gadżetów 
promocyjnych typu: książka z autografem Urszuli Dudziak, koszulka Woodstock – „Lubuskie tu 
gramy – Kocham Woodstock”, zestaw przyborów szkolnych LRPO i wiele innych.  

2) - za przesłanie kuponu z 3 stemplami pieczątkami zostaną rozlosowane 3 telefony komórkowe 
o wartości do 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 

3) - za przesłanie kuponu z 5 stemplami pieczątkami zostaną rozlosowane 2 tablety o wartości 
do 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). 

4) - za przesłanie kuponu z 10 pieczątkami zostaną rozlosowane 2 weekendowe pobyty  
(2 noclegi) ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz atrakcjami Spa dla 4 osób w: 
- Centrum Spa & Wellness w Pałacu Wiechlice (adres: Wiechlice 45B, 67-300 Szprotawa), 
- Hotel Woiński SPA w Lubniewicach (adres: ul. Ratuszowa 3, 69-210 Lubniewice). 

 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  
 
3. Należności związane z podatkiem dochodowym z tytułu wygranych ureguluje Organizator.  
 
4. W przypadku nagrody, czyli vouchera na weekendowy pobyt w Hotelu Woińskim SPA Lubniewice 
oraz Centrum Spa & Wellness w Pałacu Wiechlice Zwycięzca ustala termin skorzystania z nagrody  
z przedstawicielami hotelu. Voucher należy zrealizować w terminie do 5 miesięcy od dnia wręczenia 
nagrody.  
 
5. Zwycięzca może odebrać nagrodę wyłącznie osobiście. Podczas wydania nagrody Zwycięzca 
będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 
tożsamość Zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka).  
 
 
 



 

 

VI. Obowiązki organizatora 
 

Organizator zobowiązuje się do: 
1) Poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. 
2) Przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie 

Konkursu. 
3) Zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stornie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego (www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl). 

4) Podania do publicznej wiadomości wyników konkursu na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl). 

5) Przekazania informacji o zwycięzcach konkursu wybranym środkom masowego przekazu. 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez 
Organizatora) pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra. 
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą 
rozpatrywane.  
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji.  
 
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji),  
w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  
 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Decyzje Komisji konkursowej  
są ostateczne.  

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących 
wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.  
 
2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, oraz podmiotów bezpośrednio 

zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodzin 

niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest obowiązany do uzyskania od uczestników Konkursu 

pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronach internetowych 
www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl. 
 
 



 

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych Organizatora /ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe  
w formie przesłania do Organizatora wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego.  
 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 07.04.2014 r. 
 
Informacji dotyczących konkursu udziela:  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra 
tel: 68 45 65 119/110 
e-mail: lubuskiepodrodze@lrpo.lubuskie.pl  
 
 
 


