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Regulamin Konkursu organizowanego w ramach wydarzenia
„Wirtualny rajd po Centralnym Łuku Turystycznym w 10 rocznicę jego
powstania”
1. KONKURS
1.1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny Łuk Turystyczny”
(LOT CŁT ), z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 99-100 Łęczyca, zwana dalej
Organizatorem.
Konkurs jest organizowany w ramach zadania publicznego „Wirtualny rajd po Centralnym Łuku
Turystycznym w 10 rocznicę jego powstania” związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, finansowanego z dotacji Województwa Łódzkiego.
1.2. Fundatorzy
Fundatorem nagród przyznanych w Konkursie są, członkowie LOT CŁT oraz stowarzyszenie LOT
CŁT.
1.3. Czas i miejsce Konkursu
Konkurs przeprowadzany jest w trakcie trwania wydarzenia od 31 lipca do 5 sierpnia 2020 (do godz
23:59) na stronie LOT CŁT - www.centralnyluk.pl i profilu społecznościowym
https://www.facebook.com/centralny/
1.4. Nadzór nad przebiegiem konkursu
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje zarząd LOT CŁT.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w czasie trwania
Konkursu prawidłowo odpowie na wszystkie pytania konkursowe zamieszczone na
stronie organizatora i prześle je drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu niezbędnych do przekazania nagród.
Uczestnicy wysyłają odpowiedzi na adres mailowy organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy i współpracownicy Organizatorów i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i
przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób.
Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego Regulaminu.
2.2 Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając się do udziału w Konkursie poprzez przysłanie drogą elektroniczną odpowiedzi na pytania
konkursowe Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na:
1. przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych w celu realizacji Konkursu;
2. sporządzenie listy uczestników biorących udział w Konkursie w celu wytypowania osób, którym
zostaną przyznane nagrody;
3. opublikowanie na stronie LOT CŁT imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy uczestnik
zostanie nagrodzony w Konkursie.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Zadanie konkursowe
Konkurs polegać będzie na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na przygotowane przez
Organizatora i ogłoszone na stronie www.centralnyluk.pl oraz profilu fb
https://www.facebook.com/centralny/ pytania i nadesłaniu odpowiedzi drogą elektroniczną na adres:
centralnyluk@gmail.com
Konkurs składa się z dwóch części:
-konkurs wiedzy o CŁT zawierający 30 pytań wymagających odpowiedzi
-quiz polegający na rozpoznaniu obiektów na podstawie przedstawionych fragmentów fotografii
i wskazaniu ich lokalizacji
3.2. Odpowiedzi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3.3. Laureaci
W przypadku, jeśli więcej niż jedna osoba udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie
pytania, Organizator wyłoni Laureata drogą losowania.
Kolejne nagrody (miejsca 2-10) zostaną przyznane zgodnie z uzyskanymi wynikami.
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Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Zwycięzcy Konkursu informowani będą o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez
umieszczenie imienia i nazwiska Zwycięzcy na stronie internetowej w terminie max. 14 dni od
zakończenia konkursu.
3.4. Wykluczenie Uczestnika
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania dobrych obyczajów,
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw i interesów organizatora
i fundatora Konkursu oraz pozostałych uczestników Konkursu.
4. NAGRODY
4.1. Nagrodą główną w konkursie będzie voucher na 2 dniowy (1 nocleg ze śniadaniem) pobyt dla
4 osób w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie wraz z wstępem na Termy Uniejów dla każdej
z osób.
Nagrody dodatkowe to bilety wstępu do atrakcji CŁT oraz upominki rzeczowe.
4.2 Odbiór nagród w konkursie
Nagrody będą wysyłane drogą pocztową lub e-mailowa w zależności od nagrody.
Istnieje możliwość osobistego odbioru nagrody po ustaleniu tego z Organizatorem konkursu.
4.4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej
część.
5.1. Publikacja regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej:
http://centralnyluk.pl oraz https://www.facebook.com/centralny/
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
5.2. Dodatkowe Informacje
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są drogą elektroniczną pod adresem
centralnyluk@gmail.com.
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