
 
 

 
G2A Arena | Centrum Wystawienniczo–Kongresowe Województwa Podkarpackiego 
CWK Operator Sp. z o.o. | 36-002 Jasionka 953 | biuro@g2aarena.pl, www.g2aarena.pl, NIP: 1182094667, REGON: 146901684 | Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN 

Regulamin konkursu organizowanego w dniach 26 lutego 2019 r. w G2A Arenie Centrum Wystawienniczo-

Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena 

 

§ 1 Organizatorzy 

Organizatorem Konkursu jest CWK Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Jasionce 953, 36 – 002 Jasionka, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479017, NIP: 1182094667, REGON 146901684 (dalej zwana: 

„Organizatorem”). Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 Cel Konkursu 

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczestników konferencji Forum Liderów Rozwoju. 

§ 3 Uczestnicy Konkursu 

W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy uczestnicy konferencji Forum Liderów Rozwoju. Uczestnikiem Konkursu 

może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i 

spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie. Uczestnikiem konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u 

Organizatora ani członkowie ich rodzin. 

§ 4 Ogólne warunki uczestnictwa oraz kryteria oceny 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. podczas wydarzenia: Forum Liderów Rozwoju, organizowanego 

w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa  

2. Spośród obecnych na konferencji osób, Komisja konkursowa reprezentowana przez dwóch przedstawicieli 

Organizatora wybierze 3 najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe wizytówki  przekazane przez uczestników 

spotkania. 

§ 5 Nagrody 

 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w formie voucherów do wykorzystania w placówkach Partnerów 

wydarzenia.  Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W razie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zapisów Regulaminu, wiążącej i ostatecznej 

wykładni dokonuje Organizator. 

2.  Uczestnik biorący udział w konkursie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolnie zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z ww. Ustawą na potrzeby Konkursu oraz we własnych celach 

marketingowych Organizatora oraz partnerów i sponsorów Paneli. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża 

zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz parterów i sponsorów Paneli za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres poczty elektronicznej wskazany na wizytówce. 
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Dane osobowe uczestnika biorącego udział w konkursie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody 

spowodowane brakiem obecności podczas wyboru zwycięzcy;  c) przerwy w funkcjonowaniu akcji zaistniałe z 

przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora. 

 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wydarzenia: www.forumlr.pl. 
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