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Regulamin Konkursu  

„Mapa Problemów Lubelszczyzny” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu "Mapa Problemów Lubelszczyzny” zwanego dalej Konkursem, 

jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. 

2. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na korzyści jakie płynął z przynależności Polski do 

Wspólnoty Europejskiej nie tylko w wymiarze krajowym, ale także lokalnym oraz 

zwrócenie uwagi, że przynależność do Unii Europejskiej ma wpływ na najbliższe otoczenie 

każdego z nas. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 01.03.2023 r. – 30.04.2023 r. 

4. Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie zgłoszenia i podanie danych 

w formularzu „Mapa Problemów Lubelszczyzny” na stronie 

www.krzysztofhetman.pl/mapa 

 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przedmiotem Konkursu jest zgłaszanie problemów pojawiających się w najbliższym 
otoczeniu mieszkańców województwa lubelskiego poprzez formularz „Mapa Problemów 
Lubelszczyzny”, które wg. nich mogą być rozwiązane przy wsparciu m.in. środków 
pochodzących z UE. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terenie województwa 

lubelskiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz „Mapa 

Problemów Lubelszczyzny”, problemów pojawiających się na terenie województwa 

lubelskiego w terminie 01.03.2023 r. – 30.04.2023 r., wyrażenie zgody na udział  

w konkursie i wypełnienie danych osobowych wymaganych w formularzu „Mapa 

Problemów Lubelszczyzny”. 

4. Osoby, które nie wyrażą w formularzu zgody na udział w konkursie lub nie wypełnią 

danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, adres 

zamieszkania, data urodzenia) nie będą brały udziału w konkursie, ale zamieszczone przez 

nich zgłoszenie zostanie zamieszczone na mapie. 

5. Zgłoszenia dokonywane poprzez formularz „Mapa Problemów Lubelszczyzny” muszą 

odnosić się tylko i wyłącznie do problemów występujących na terenie województwa 

lubelskiego. 

6. Zgłoszenie może być dokonywane tylko przez jedną osobę. W przypadku dokonania 

zgłoszenia i wskazania w formularzu grupy osób, które są jej autorami lub podania danych 

kilku osób w dalszej części formularza, zgłoszenie zostanie umieszczone na mapie, ale nie 

będzie brało udziału w konkursie. 
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7. Każdy uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń. Każde zgłoszenie, nawet jeśli 

dokonywane jest przez tę samą osobę, traktowane jest jako nowe zgłoszenie i zwiększa 

szansę na wygraną. 

8. Zamieszczając zdjęcie na „Mapie Problemów Lubelszczyzny”, autor zdjęcia wyraża zgodę 

na jego nieograniczone czasowo i bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 

Konkursu. 

9. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i bezpłatne 

udostępnienie swojego i/lub wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu, w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

10. Uczestnik konkursu oświadcza, iż dokonując zgłoszenia lub zamieszczając zdjęcie  

na „Mapie Problemów Lubelszczyzny” nie narusza praw innych osób. 

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione treści.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i wykluczenia z konkursu osób, 

których opublikowane zdjęcia zawierać będą nieodpowiednie treści lub treści nie 

związane z tematyką Konkursu. 

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, a przystąpienie do niego oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. W dniu 05.05.2023 r. spośród osób, które wzięły udział w konkursie (tj. dokonały skutecznego 

zgłoszenia na „Mapie Problemów Lubelszczyzny” tzn.: zgłosiły problem dot. województwa 

lubelskiego, są mieszkańcami województwa lubelskiego, wyraziły zgodę na udział w konkursie 

i podały pełne i poprawne dane osobowe) zostanie wylosowanych 5 osób, które zdobędą 

nagrodę główną w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli oraz 30 nagród pocieszenia  

w postaci upominków z Parlamentu Europejskiego.  

2. Nagrody główne zostaną przyznane tylko osobom, które w dniu zakończeniu konkursu będę 

miały skończone 18 lat. 

3. Nagrody pocieszenia zostaną przyznane wylosowanym 30 uczestnikom, bez względu na wiek. 

4. Laureaci konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, zostaną poinformowani o tym drogą 

mailową do dnia 08.05.2023 r.  

5. Osoby, które wezmą udział w konkursie, ale podadzą w formularzu „Mapa Problemów 

Lubelszczyzny” nieprawdziwe lub niepełne dane nie otrzymają nagrody. Nagroda zostanie 

przekazana kolejnej, wylosowanej osobie. 

 

 

§ 4 NAGRODY 

 

1. W Konkursie zostanie przyznane 5 nagród głównych dla 5 pełnoletnich uczestników (tj. 

osób, które na dzień zakończenia Konkursu będą miały ukończone 18 lat) w postaci 

wyjazdu studyjnego do Brukseli.  
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2. Informacja o terminie wyjazdu studyjnego do Brukseli zostanie przekazana uczestnikom, 

którym przyznana zostanie nagroda główna. 

3. Dla pozostałych 30 osób, bez względu na wiek, zostaną przyznane upominki z Parlamentu 

Europejskiego. 

4. Uczestnicy konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na inną, ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego nagrody. 

5. Uczestnicy konkursu nie mają prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.  

 

 

§ 5 DANE OSOBOWE ORAZ ZGODY I OŚWIADCZENIA 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu dostarczenia nagrody lub  

w przypadku nagrody głównej – jej realizacji. 

2. W przypadku zamieszczenia zdjęciu w zgłoszeniu konkursowym w formularzu „Mapa 

Problemów Lubelszczyzny” autor zdjęcia wyraża zgodę na jego nieograniczone czasowo  

i bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu, w szczególności do 

wprowadzania go do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz jego 

publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania, a także po 

jego zakończeniu. Przez nadesłanie zdjęcia Uczestnik nieodpłatne przekazuje 

Organizatorowi prawa autorskie i majątkowe do nadesłanego zdjęcia.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłana praca jest 

własnością uczestnika i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i bezpłatne 

udostępnienie swojego i/lub wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu załączonym  

w zgłoszeniu w formularzu „Mapa Problemów Lubelszczyzny”. 

5. Uczestnik konkursu oświadcza, iż nie narusza praw innych osób. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione treści.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć z formularza „Mapa Problemów 

Lubelszczyzny” i wykluczenia z konkursu osoby, której opublikowane zdjęcia zawierać 

będą nieodpowiednie treści lub treści nie związane z tematyką i regulaminem Konkursu. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, nawet jeśli miałoby to 
wpływ na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie tylko i wyłącznie w przypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych i związanych z tym wprowadzeniem obostrzeń i przepisów z nimi 
związanych np. pandemia. 

3. Dokonanie zgłoszenia w formularzu „Mapa Problemów Lubelszczyzny” oraz wyrażenie zgody 

na udział w Konkursie i podanie danych w formularzu jest jednoznaczne z oświadczeniem  

4.  
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o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją zgód i oświadczeń w nim 

zawartych.  

 

5. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana jako 
Administratora tych danych, w celu realizacji konkursu „Mapa Problemów Lubelszczyzny”, 
realizacji nagrody głównej oraz wysyłki nagród. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą 
mailową materiałów informacyjnych związanych z działalnością Posła, także po zakończonym 
konkursie. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do wycofania swojej zgody. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przed realizacją nagrody głównej lub przed terminem 
wysyłki nagród rzeczowych uniemożliwi ich realizację. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy 
dostarczyć na adres e-mail: biuro@krzysztofhetman.pl lub do siedziby Biura Posła do 
Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana przy ul. Chopina 31/11 20-023 Lublin". 

mailto:biuro@krzysztofhetman.pl

