
 

Regulamin konkursu Paszport Turysty - "Odkrywcy królewskiego miasta Łomży" – II edycja 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu Paszport Turysty - "Odkrywcy królewskiego miasta Łomży" zwanego dalej 

Konkursem jest zachęcenie turystów, w tym mieszkańców województwa podlaskiego do 

odwiedzenia/odkrycia miejsc atrakcji turystycznych o szczególnym dla Łomży znaczeniu kulturowym. 

2. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska z siedzibą w 

Drozdowie 18-421, przy ul. Główna 38. 

3. Konkurs realizowany jest na obszarze wchodzącym w jurysdykcję miasta Łomży. 

4. Czas trwania Konkursu: co roczny do 31 sierpnia. 

II. Zasady konkursu 

1. Konkurs polega na odwiedzeniu/odkryciu 15 miejsc atrakcji turystycznych. 

2. Okazanie Organizatorowi poświadczenia pobytu na terenie atrakcji odbywa się w postaci przesłania na 

email: lot.lomza@o2.pl swojego zdjęcia wykonanego na tle danej atrakcji turystycznej, z dopiskiem 

Paszport Turysty oraz danymi jego właściciela. 

3. Konkurs nie upoważnia jego uczestnika do bezpłatnego korzystania z danej atrakcji turystycznej, w 

przypadku umiejscowienia jej w obiekcie o regulowanych zasadach wstępu. 

4.  Blankiet paszportu można uzyskać w siedzibie Organizatora konkursu oraz u Partnerów konkursu w 

godzinach ich pracy, bądź też wydrukować za pośrednictwem strony internetowej www.zasmakujwlomzy. 

5. Wykaz Partnerów Konkursu oraz ich dostępność znajdują się w Paszporcie oraz na stronie 

www.zasmakujwlomzy. 

6. Laureaci konkursu po uzyskaniu 15, potwierdzeń pobytów na terenie atrakcji oraz wypełnieniu karty 

konkursowej i pozostawieniu jej w siedzibie Organizatora, bądź po adresem Urząd Miejski w Łomży - 
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Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych przy ul. Farna 1 w Łomży, bądź też przesłania jej skanu 

na email: lot.lomza@o2.pl  mają prawo do wzięcia udziału w losowaniu jednej z 10. nagród w postaci 

zestawu: pamiątkowy kubek oraz pamiątkowy magnes. 

7. Losowanie nagród odbywa się w siedzibie Organizatora do 15 września 2021r, przy czym dane 

laureatów zostaną ogłoszone na stronie www.zasmakujwlomzy.pl. Z udziału w losowaniu nagród 

wyłączeni są pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i realizację 

Paszportu Turysty. 

8. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, laureaci mogą 

także odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora. 

 

III.  Przetwarzanie danych 

1. Karta konkursowa musi zawierać wypełnione dane uczestnika należące do kategorii danych zwykłych: 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz podpis pod 

oświadczeniem zawierającym klauzulę RODO, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych na potrzeby konkursu. 

2. Karta konkursowa osoby niepełnoletniej musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego, który 

wyraża zgodę na udział dziecka w Konkursie. 

3. Każdy uczestnik może wypełnić jedną kartę konkursową. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 

roku, Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami). 

5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 

zwanego "RODO", administratorem udostępnionych danych osobowych uczestników w ramach konkursu 

jest Organizator Konkursu. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu w przypadku otrzymania w nim nagrody, wyraża zgodę na 

publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz miasto pochodzenia). 

7. Do zakończenia Konkursu jego uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody.  

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod 

warunkiem, że nie naruszy to nabytych w konkursie praw Uczestników.  

10. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.zasmakujwlomzy. 

 

 


