
 

 

Zmiana nr 1  
do 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 
który wszedł w życie dnia 13.03.2014 r. 

  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

Dotychczasowa treść I. Postanowienia ogólne podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:  
było: 
1. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z siedzibą w Zielonej 
Górze przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem. 
 jest 
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. 
 
Dotychczasowa treść I. Postanowienia ogólne podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:  
było 
3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.lrpo.lubuskie.pl  
i www.lubuskie.pl oraz www.10latwUE.lubuskie.pl  
jest 
3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach: 
www.10latwUE.lubuskie.pl, www.lrpo.lubuskie.pl. 
 

 
III. Zasady konkursu 

 
Dotychczasowa treść III. Zasady konkursu podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:  
było 
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 na mapach pn. „Lubuskie po drodze – Przystanek 
inwestycje LRPO”, w Biurze Organizatora konkursu oraz na stronach www.lrpo.lubuskie.pl, 
www.lubuskie.pl.  
jest 
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. 
 
 



 

 

 
Dotychczasowa treść III. Zasady konkursu podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:  
było 
5. Pieczątki należy zbierać w odcinanej wkładce mapy, która po wypełnieniu, tj. zdobyciu minimum  
1 pieczątki stanowi kupon konkursowy. Pieczątki można również zbierać na mapie. Mapa pozostaje 
pamiątką osoby biorącej udział w konkursie.  
jest 
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.   
 

IV. Warunki uczestnictwa 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:  
było 
2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją mapę, w której zdobywa pieczątki. Odcinana część mapy 
po zdobyciu minimum 1 (jednego) stempla pieczątkami stanowi kupon konkursowy.  
jest 
2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją mapę, w której zdobywa pieczątki. Po zdobyciu minimum  
1 (jednego) stempla pieczątkami mapa stanowi kupon konkursowy.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:  
było 
3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą na kuponie uzupełnić pisemną zgodę 
rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie. Formularz takiej zgody znajduje się na 
odwrocie mapy (w odcinanej części). 
jest 
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. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:  
było 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej danymi osobowymi odcinanej 
części mapy. 
jest 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej danymi osobowymi całej mapy. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:  
było 
5. Odcinaną część mapy rozumie się poprzez przecięcie lub wycięcie w miejscu do tego wyznaczonym.  
jest 
Podpunkt pięć został usunięty w ogóle.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:  
było 
6. W konkursie bierze udział każda osoba fizyczna, która wyśle kupon na adres Organizatora lub złoży 
go w specjalnej urnie zlokalizowaną w miejscach opisanych w podpunkcie 7.  



 

 

jest 
6. Podpunkt 6 otrzymuje nr 5 – o treści: 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.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:  
było 
7. Uczestnik konkursu może złożyć swój kupon konkursowy w dwudziestu urnach znajdujących się w 20 
punktach na terenie Województwa Lubuskiego. Urny będą dostępne w następujących miejscowościach: 
 

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

 
jest 
7. Podpunkt 7 otrzymuje nr 6 – o treści: 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 
� Gościkowo/Paradyż 
� Gorzów Wlkp.  
� Kostrzyn nas Odrą 
� Kożuchów 
� Lubniewice 
� Lubsko 
� Łagów 
� Międzyrzecz 
� Nowa Sól 
� Nowogród Bobrzański 



 

 

� Sława 
� Sulechów 
� Sulęcin 
� Świebodzin 
� Wiechlice/Szprotawa  
� Wschowa 
� Zielona Góra 
� Żagań 

 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 8 otrzymuje brzmienie:  
było: 
8. Dokładne dane teleadresowe punktów o których mowa w punkcie 7, w których można złożyć kupon 
konkursowy znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi jego integralną 
część. 
jest 
8. Podpunkt 8 otrzymuje nr 7 – o treści: 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. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 9 otrzymuje brzmienie:  
było 
9. Kupon 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. 
jest 
9. Podpunkt 9 otrzymuje nr 8 – o treści: 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. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 10 otrzymuje brzmienie:  
było 
10. Kupon konkursowy należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra w terminie od dnia ogłoszenia konkursu  
do 30.05.2014. 
jest 
10. Podpunkt 10 otrzymuje nr 9 – o treści: 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. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 11 otrzymuje brzmienie:  
było 
11. Uczestnik konkursu może przesłać jeden kupon konkursowy.  
jest 
11. Podpunkt 11 otrzymuje nr 10 – o treści: Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną mapę 
konkursową.  
 



 

 

 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:  
było 
12. Kupony otrzymane po terminie nie będą brały udziału w losowaniu nagród. Organizator konkursu 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie kuponu powstałe w czasie przesyłki.  
jest 
12. Podpunkt 12 otrzymuje nr 11 – o treści: 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.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 13 otrzymuje brzmienie:  
było 
13. Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową. Skład komisji zostanie podany  
na stronie www.lrpo.lubuskie.pl. 
jest 
13. Podpunkt 13 otrzymuje nr 12 – o treści: Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję 
konkursową. Skład komisji zostanie podany na stronach: www.10latwUE.lubuskie.pl, 
www.lrpo.lubuskie.pl. 
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 14 otrzymuje brzmienie:  
było 
14. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie 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.  
jest 
14. Podpunkt 14 otrzymuje nr 13 – o treści: 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.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 15 otrzymuje brzmienie:  
było 
15. 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.  
jest 
15. Podpunkt 15 otrzymuje nr 14 – o treści: 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.  
 
Dotychczasowa treść IV. Warunki uczestnictwa podpunkt 16 otrzymuje brzmienie:  
było 
16. Nadesłanie kuponu konkursowego 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.  
 
 



 

 

jest 
16. Podpunkt 16 otrzymuje nr 15 – o treści: 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. Obowiązki organizatora 
 

Dotychczasowa treść V. Obowiązki organizatora otrzymuje brzmienie:  
było 
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.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.lrpo.lubuskie.pl). 

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

VIII. Postanowienia końcowe 
 

Dotychczasowa treść VIII. Postanowienia końcowe podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:  
było 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronach internetowych 
www.lrpo.lubuskie.pl i www.lubuskie.pl. 
jest 
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. 
 
 



 

 

Dotychczasowa treść VIII. Postanowienia końcowe podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:  
było 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 13.03.2014 r. 
jest 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 07.04.2014 r. 
 
Informacji dotyczących konkursu udziela:  
było: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 
tel: 68 45 65 119/110 
e-mail: lubuskiepodrodze@lrpo.lubuskie.pl  
jest: 
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  
 
 

IX. Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 


