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Regulamin Konkursu
WYMYŚL HASŁO – WYGRAJ PRAWKO
§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu "Wymyśl hasło – wygraj prawko"; (zwanego dalej "Konkursem") jest Spółka
pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000061116, o numerze
NIP: 946-21-83-910, o kapitale zakładowym 49.067.000 zł. wpłaconym w całości, zwaną dalej
"Organizator".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Targów Edukacyjnych 2018 (zwanych dalej „Targami”), w
dniach 15-16 marca 2018 r.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba odwiedzająca Targi.
2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i wymyślenie hasła promującego TARGI EDUKACYJNE
2. Ankiety będą dostępne na Targach.
3. Pola obowiązkowe ankiety:
- imię;
- nazwisko;
- szkoła;
- nr telefonu
- odpowiedź na zadanie konkursowe
- podpis.
4. Niewypełnienie któregokolwiek z w/w pól powoduje wykluczenie ankiety z Konkursu.
5. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do oznaczonej urny lub oddać hostessie.
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§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu, wydanie nagród
Do 21 marca 2018 roku Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
Nazwiska Laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.edukacja.targi.lublin.pl do 23
marca 2018 roku.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, szkoły oraz
wymyślonego hasła konkursowego.
Nagrodą w konkursie jest voucher uprawniający do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B o
wartości 1300 zł w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO-HOLIK.
Odbiór nagrody będzie możliwy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Zwycięzca jest
zobowiązany osobiście stawić się w siedzibie Organizatora, z dowodem osobistym, który potwierdzi
dane osobowe podane na ankiecie. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska oraz nr telefonu) będzie
przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. W przypadku braku możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi,
który poda najciekawszą odpowiedź.
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8. Obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie
Organizatora Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 i art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
§ 5. Reklamacje
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem
lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie w ciągu 7 dni od dnia
publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
podany w § 1 pkt. 1 powyżej z dopiskiem „Targi Edukacyjne – konkurs WYGRAJ PRAWKO”. Po upływie
powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje mailowo, a w przypadku braku
maila poinformuje listownie, zgłaszającego reklamacje, o zajętym stanowisku.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wzglądu w siedzibie Organizatora, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, oraz na
stronie internetowej www.edukacja.targi.lublin.pl
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: marketing@targi.lublin.pl.
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestniczenia w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania
obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany.
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