
Regulamin konkursu "Bytom nieoczywisty" 

Bytom poniedziałek, 19 lipca 2021  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu pod nazwą "Bytom nieoczywisty" (dalej „Konkurs”) jest Biuro 

Promocji Bytomia, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Rynek 7, 41-902 (dalej „Organizator”). 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a 

także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej 

"Regulamin"). 

 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 

31.08.2021 o godzinie 11:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Ogłoszenie wyników 

konkursu nastąpi 31.08.2021. 

§ 2 Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które: 

a) mają ukończone 18 lat, 

b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych 

c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na zamieszczeniu krótkiego opisu ulubionego 

nieoczywistego miejsca w Bytomiu, które jest godne polecenia osobom spoza Bytomia, wraz 

z uzasadnieniem wyboru, w komentarzu pod postami konkursowymi opublikowanymi w 

dniach 21.07.2021; 11.08.2021 i 18.08.2021 na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego w 

Bytomiu na portalu Facebook  (https://www.facebook.com/bytom.miasto/). 

2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek 

element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, 

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących 

Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać 

sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 

zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu 

wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego 

Uczestnika wymogów określonych w ust. 3.  

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn 

naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. 

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 

3. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez 

Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie 

https://www.facebook.com/bytom.miasto/ oraz https://www.bytom.pl 

4. Zasady konkursu: 

a) Pod opublikowanymi postami w dniach 21.08.2021, 11.08.2021 oraz 18.08.2021 na stronie 

https://www.facebook.com/bytom.miasto/ użytkownik ma za zadanie w komentarzu 

zamieszczenie krótkiego opisu ulubionego nieoczywistego miejsca w Bytomiu, które jest 

godne polecenia osobom spoza Bytomia, wraz z uzasadnieniem wyboru. Każdy zgłoszony 

https://www.facebook.com/welnaskalna/
https://www.facebook.com/welnaskalna
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pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku 

osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich. 

c) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana 

(dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzone zostają 10 zgłoszeń (pod każdym 

z opublikowanych 3 postów) wybranych przez Jury. 

 d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych 

do Konkursu. 

e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by 

korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem. 

f) w przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tego samego miejsca, decyduje kolejność 

zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej. 

g) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi 

prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu 

(Postanowienia końcowe). 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia 

pod postem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej. 

W terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca 

zobowiązany jest odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. 8.00 – 

16.00, w Bytomiu przy ul. Rynek 7). Organizator nie przewiduje wysyłki nagród pod 

wskazany adres. 

 

§ 4 Nagrody 

 

1. W konkursie przewidziano nagrody: 

2  Przewodniki turystyczne „Bytom nieoczywisty”. 

2. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 

przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo 

przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania 

konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu. 

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. 

Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje 

mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) 

pod adresem ul. Rynek 7, 41-902 Bytom. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego 

terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w 

reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

 

§ 6 Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie 

sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi 

obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie 



dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z 

niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w siedzibie 

Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu 

Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez 

Uczestników oraz zostanie to zaakceptowane przez przedstawiciela Sponsora. O zmianie 

Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na 

stronie internetowej Konkursu. 

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w 

szczególności w sposób wskazany w ust. 5. 

4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z 

Konkursu. 
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