
Regulamin konkursu „Xtreme Park 2” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin ten (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi zasady konkursu „Xtreme Park 2” 
(zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem konkursu jest portal WieliczkaCity.pl  (zwany dalej „Organizatorem”) 
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”).  

4. Z udziału w Konkursie wyłączona jest redakcja Organizatora oraz członkowie rodzin. 
 
 
 

§ 2. ZASADY KONKURSU 
 

1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Polski i trwa 24 godziny od 11:00 - 24 
kwietnia 2014 r. do 11:00 - 25 kwietnia 2014 roku. 

2. Konkurs polega na odpowiedzi na pytania konkursowe (zwane dalej „Pracą 
konkursową”).  

3. Uczestnictwo w konkursie następuje w chwili wysłania na adres mailowy 
Organizatora tj. redakcja@wieliczkacity.pl Pracy konkursowej oraz danych 
osobowych takich jak: 
- imię i nazwisko uczestnika 
- adres mailowy uczestnika 

4. Zgłoszenia bez pełnych danych uczestnika nie będą przyjmowane. 
5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające pracę 

konkursową. 
6. Wyłączną odpowiedzialność za wady prawne nadesłanej przez siebie Pracy 

konkursowej, w tym również wszelkie ewentualne naruszenia praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich ponosi Uczestnik konkursu.  

7. Organizator może nie przyjąć Pracy konkursowej odrzucając ją, jeśli stwierdzi, że 
zawiera ona: 
-  treści uznane powszechnie za obraźliwe, 
-  treści promujące przemoc, zawartość seksualną lub związane z narkotykami, 
-  treści które mogą naruszać dobre imię Organizatora 

8. Odrzucenie Pracy konkursowej, równoznaczne jest z wyłączeniem jej z konkursu. 
9. Organizator ogłosi wyniki Konkursu do 3 dni roboczych od daty zakończenia 

Konkursu poprzez publikację ich na stronie www.wieliczkacity.pl oraz na fanpage-u 
WieliczkaCity.pl na Facebooku. Opublikowane zostaną dane uczestnika w postaci 
imienia oraz fragmentu adresu e-mail, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do 
Konkursu. 

10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu po ogłoszeniu wyników, aby 
poinformować ich o wygranej. Organizator zrobi to wysyłając wiadomość e-mail na 
adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu zawierającym Pracę konkursową. 

11. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
12. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez Organizatora na podstawie nadesłanych Prac 

konkursowych – wygrywa siedem pierwszych prac, które są zgodne z regulaminem  
i zawierają prawidłowe odpowiedzi na pytania. 
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§ 3. NAGRODY  
 

1. Nagrodami w konkursie jest siedem biletów wstępu do parku linowego Xtreme Park w 
Wieliczce 

2. Bilet uprawnia do jednorazowego, darmowego wstępu na wybraną trasę na terenie 
Parku Linowego XtremePark Wieliczka – Grabówki. Bilet jest ważny do końca sezonu 
2014. Koniec sezonu wyznacza właściciel Parku Linowego XtremePark Wieliczka – 
Grabówki. 

3. Zwycięzców może być siedmiu, każdy z nich otrzyma jeden, pojedynczy bilet. 
4. Nagrody, o których mowa w par. 3, pkt 1 zostaną przekazane zwycięzcom osobiście 

lub będą do odbioru w biurze parku linowego Xtreme Park w Wieliczce (Grabówki). 
5. Za podanie przez uczestnika błędnych danych uniemożliwiających skuteczne 

przekazanie nagrody Organizator nie odpowiada. 
6. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość 

pieniężną. Organizator nie może również przekazać nagrody wskazanej przez 
Uczestnika osobie trzeciej. 
 
 
 

§ 4. REKLAMACJE 
 

1. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące Konkursu może złożyć 
reklamację za pomocą wiadomości e-mail na adres redakcja@wieliczkacity.pl z 
tematem maila „Uwagi do Konkursu Xtreme Park 2”. Odpowiedź w sprawie reklamacji 
zostanie wysłana na wskazany adres e-mail poczty elektronicznej. 

2. Reklamacje, które zostaną zgłoszone Organizator rozpatrzy w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. 

 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Jeżeli Organizator stwierdzi naruszenie regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik 
zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo 
wyłączenia z Konkursu Uczestnika, którego działania zostaną uznane za bezprawne. 

2. Uczestnik może w każdej chwil zrezygnować z udziału w Konkursie wysyłając 
odpowiednią informacje za pomocą wiadomości e-mail na 
adres redakcja@wieliczkacity.pl. 

3. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje lub zostanie wykluczony z Konkursu traci prawo do 
nagrody.  

4. Regulamin jest przez cały czas trwania konkursu dostępny na 
stronie http://www.wieliczkacity.pl/konkurs-xtreme-park-2 Regulamin obowiązuje od 
24 kwietnia 2014 r. 

5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych 
osobowych” oraz „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, przez 
Organizatora w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem Konkursu oraz w celach marketingowych i reklamowych 
Organizatora. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
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