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§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu pn. SPACER PO ZDROWIE jest FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, ul. 

Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 956-230-42-47.  

 

§ 1a 

Partner Konkursu 

Partnerem Konkursu pn. SPACER PO ZDROWIE jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 

87-100 Toruń, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 879-000-10-14 oraz numer statystyczny 

REGON: 871118856 oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana 

Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41, 87-100 Toruń. 

 

 

§ 2 

Założenia Ogólne 

1. Celem Konkursu jest promocja turystyki pieszej. 

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2094). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, 

zakładem wzajemnym, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej 

www.neucadlazdrowia.pl. Zadanie Konkursowe będzie udostępnione na stronie Fundacja NEUCA dla 

Zdrowia w serwisie społecznościowym Facebook. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest 

sponsorowany, współfinansowany ani prowadzony przez serwis Facebook. 

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba 

fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała 

na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich 

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

 

§ 3 

Zasady Prowadzenia Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i odbywać się będzie w terminie: 11.09.2021 do godziny 18:00 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

1) 11 września osobiście pobrać mapę oraz blankiet konkursowy z tzw. Niebieskiego Miasteczka 

Zdrowia Fundacji NEUCA dla Zdrowia, znajdującego się tego dnia na rynku Nowomiejskim 1 w 

Toruniu 

2) Udać się do 9 punktów zaznaczonych na mapie konkursowej w celu otrzymania 4 pieczątek na 

blankiecie konkursowym. Pieczątki są do pobrania w punktach, w których Uczestnik znajdzie dużą 

flagę z logo Fundacji NEUCA dla Zdrowia.  

3) Dostarczyć uzupełniony pieczątkami blankiet konkursowy do Niebieskiego Miasteczka Zdrowia, 

wraz z samodzielnie wykreowanym hasłem promującym zdrowy tryb życia oraz miasto Toruń do 

godziny 18:00.  

 

§ 4 

Zgłoszenia i ocena  

http://www.neucadlazdrowia.pl/
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1. Spełnienie warunków zawartych w § 3 traktowane jest jako zgłoszenie w Konkursie, w przypadku 

niedopełnienia któregoś z punktów zgłoszenie nie będzie podlegało ocenie Konkursowej. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje pięcioosobowe Jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie oryginalność i pomysłowość konkursowego hasła promocyjnego. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od terminu zakończenia Konkursu. 

2. Nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników 

za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem e-maila. 

3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani, pod rygorem utraty prawa do nagrody, najpóźniej 

w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody: podać swoje dane 

osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest maksymalnie10 voucherów/kart podarunkowych o wartości 1000zł do 

wydania w sklepach Decathlon. 

2. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 10 laureatów, każdy z nich otrzyma nagrodę w postaci 

vouchera do sklepu Decathlon o wartości 1000zł. 

3. Jury wyłoni łącznie maksymalnie10 laureatów Konkursu. 

4. Nagrody zostaną przekazane drogą odbioru osobistego lub drogą pocztową, gdzie termin i sposób ich 

odbioru laureaci ustalą z Organizatorem telefonicznie lub drogą mailową. 

5. Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednego hasła oraz blankietu konkursowego. 

 

 § 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, jest: Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, ul. 

Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, NIP 9562304247. 

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych. 

3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres 

siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@fundacjaneuca.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w  celach związanych z udziałem w 

Konkursie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu: (1) kontaktu, (2) przeprowadzenia i 

prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu, (3) informowania o wynikach Konkursu, w tym publikacji 

listy laureatów i zwycięskich haseł na stronie Fundacji NEUCA dla Zdrowia i w serwisie 

społecznościowym Facebook (4) wydania i rozliczenia podatkowego nagród, (5) obsługi ewentualnych 

reklamacji.  

5. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1. lit. f ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem 

administratora będzie przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu, w tym publikacja listy Zwycięzców 

wraz z treścią ich Zgłoszeń do Konkursu, zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń oraz dokumentowanie przeprowadzenia Konkursu zgodnie ze złożonym 

przyrzeczeniem.  

mailto:kontakt@fundacjaneuca.pl
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6. Dane osobowe będą przetwarzane w tych celach do zakończenia trwania Konkursu, chyba że Uczestnik 

wcześniej zrezygnuje z udziału w Konkursie, a następnie przez okres 6 lat (okres przedawnienia 

roszczeń lub przepisy podatkowe).  

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora (m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: prawne, 

księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek ) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu 

o profilowanie wywołujące skutki prawne.  

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w Konkursie. 

Niepodanie niezbędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 

w Konkursie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w Internecie na stronie 

www.neucadlazdrowia.pl. 
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