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Regulamin Konkursu 

„Oglądaj filmy – wygrywaj bilety” 
 

 

 

§1 

Opis konkursu 

 

1. Niniejszy konkurs pn. „Oglądaj filmy – wygrywaj bilety”, zwany dalej Konkursem, jest 

przedsięwzięciem realizowanym na stronie http://rpo-promocja.slaskie.pl oraz w oparciu o oficjalny 

FanPage Województwa Śląskiego: http://www.facebook.com/slaskie 

2. Nagrody w konkursie – bilety wstępu zostaną ufundowane przez chętne instytucje kultury 

i atrakcje turystyczne, będące beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013.  

3. Konkurs ma charakter całoroczny i odbywa się cyklicznie do 31 grudnia 2012 roku, według 

bieżącego harmonogramu Organizatora.  

 

§2 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział 

Rozwoju Regionalnego.  

2. Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013.  

 

§3 

Cele Konkursu 

 

Cele konkursu są następujące:  

1) edukacja mieszkańców regionu w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,  

2) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-       

-2013,  

3) promocja dobrych praktyk.  

 

§4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto odpowie na pytania dotyczące filmów 

promujących projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, zamieszczone na stronie internetowej http://rpo-promocja.slaskie.pl 

i prześle odpowiedzi na adres mailowy: zip@slaskie.pl wraz z podaniem swojego imienia 

i nazwiska oraz nr telefonu w podanym każdorazowo terminie. 

http://rpo-promocja.slaskie.pl/
http://www.facebook.com/slaskie
http://rpo-promocja.slaskie.pl/
mailto:zip@slaskie.pl
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2. Organizator nie dopuszcza możliwości udziału w konkursie pracowników Wydziału 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości.  

 

 

§5 

Komisja Konkursowa 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

2. Komisja Konkursowa składa się z 3 przedstawicieli Zespołu Informacji i Promocji Wydziału 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

3. Komisja sprawdza, czy nadesłane odpowiedzi są prawidłowe.  

4. Spośród prawidłowych odpowiedzi Komisja losuje maksimum 3 zwycięzców.  

5. Komisja konkursowa losuje zwycięzców w dniu następującym po dniu wyznaczającym 

termin nadesłania odpowiedzi. 

 

§6 

Klasyfikacja 

 

1. Prawidłowe odpowiedzi oraz wyniki losowania zostaną każdorazowo ogłoszone 

niezwłocznie na stronie internetowej rpo-promocja.slaskie.pl.  

2. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo o sposobie i terminie odbioru 

nagrody – zgodnie z ustaleniami fundującego je beneficjenta.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz na 

stronie internetowej www.rpo-promocja.slaskie.pl  

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u pracowników UM WRR: pani 

Agnieszki Gajewskiej: tel. 32/ 77-40-606, e-mail: gajewskaa@slaskie.pl lub u pani Anity 

Szymańdy-Dowbeckiej: tel. 33/ 485 32 80, e-mail: anita@slaskie.pl   

3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.  

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 104, poz. 926), 

w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Katowice, dn. 12 czerwca 2012 r. 
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