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REGULAMIN KONKURSU    
dla gości odwiedzających Targi EXPOGołębie  

§ 1 
Przedmiot i Organizator 

 
1. Organizatorem Konkursu dla gości odwiedzających w dniach 6-7 stycznia 2023 r. Międzynarodowe Targi Gołębi 

Pocztowych EXPOGołębie, zwanego dalej „Konkursem” jest Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości S.A („PTWP SA”), z siedzibą w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, NIP: 
9542199882, REGON: 273754180, KRS: 0000316388, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs towarzyszy Międzynarodowym Targom Gołębi Pocztowych EXPOGołębie, zwanymi dalej „Targami”, 
które są organizowane w dniach 6-8 stycznia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach. 

3. Przedmiotem i celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych haseł promujących Targi. 
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez Sponsorów Konkursu. 
5. Niniejszy Regulamin Konkursu jest publikowany na stronie internetowej Targów EXPOGołębie 

www.expogolebie.pl w zakładce „Konkurs”. Dodatkowo Regulamin dostępny będzie w kasach biletowych 
podczas Targów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny i informowania o swojej 
decyzji. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.  
 

§ 2 
Zgłoszenia do Konkursu oraz warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs trwa od 6 stycznia 2023 roku do 7 stycznia 2023 roku.  
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, które odwiedzą Targi. Konkurs nie jest 

przeznaczony dla Wystawców, biorących udział w Targach. 
3. Każdy Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”) powinien wypełnić Formularz Konkursowy. 
4. Formularz Konkursowy (dalej Formularz) zawiera każdorazowo:  

a. pola z danymi osobowymi Uczestnika (imię, nazwisko, email i/lub telefon kontaktowy),  
b. sekcję z pytaniem konkursowym Organizatora,  
c. sekcję z propozycją hasła promującego od Uczestnika oraz  
d. sekcję zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych 

(związanych z Targami EXPOGołębie). 
5. Formularz niekompletny w zakresie opisanym § 2 punkt 4 nie podlega ocenie przez Organizatora. 
6. Formularz należy składać w języku polskim.  
7. Formularz Konkursowy jest dostępny dla Uczestników w punktach rejestracji na Targi zlokalizowanych na 

terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. 
8. Kompletny (wypełniony) Formularz należy wrzucić do oznakowanych urn zapewnionych przez Organizatora 

bezpośrednio obok punktów rejestracyjnych na Targi 
9. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w następujących terminach: 

a. 6 stycznia 2023 (piątek) w godz. 12.00-15.00. 
b. 7 stycznia 2023 (sobota) w godz. 8.00-15.00. 

 
§ 3 

Wyłonienie zwycięzców i nagrody  
 

1. Ocenę kompletności, jak i poprawności danych zawartych w Formularzu przeprowadzi Kapituła Konkursu 
powołana przez Organizatora, w skład której wejdzie 3-ech przedstawicieli Organizatora. 

2. W kolejnym kroku Kapituła wybierze spośród puli poprawnych Formularzy najbardziej atrakcyjne hasło 
promujące Targi. 

3. Nagrody dla zwycięzców zostaną przyznane odpowiednio: 
a. dla kompletnych Formularzy zebranych w terminach opisanych w § 2 punkt 8 a. w dniu 6 stycznia 

(piątek) o godz. 16.30 obok Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych przed wejściem na wystawę. 
b. dla kompletnych Formularzy zebranych w terminach opisanych w § 2 punkt 8 b. w dniu 7 stycznia 

(sobota) o godz. 16.30 obok Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych przed wejściem na 
wystawę. 

4. Laureaci Konkursu w dniach rozstrzygnięcia Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez Sponsorów Konkursu. 
 

5. Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora zostaną przekazane Laureatom Konkursu w dniu wręczania 
nagród. Warunkiem odbioru jest obecność Uczestnika, który wypełni Formularz podczas wręczenia nagród. 

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich 
nie może być przeniesione na osobę trzecią.  
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7. Organizator w razie wątpliwości może zweryfikować tożsamość odbierającego nagrodę poprzez weryfikację 
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

8. Laureaci Konkursu, proponując hasło promujące Targi, jednoczenie nieodpłatnie przenoszą autorskie prawa 
majątkowe do ww. oraz obowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych. 

9. Nagrodami są przedmioty o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2000 zł brutto. 
10. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) wartość wygranych jest wolna od podatku dochodowego. 
11. Osobom, które zgłosiły się do uczestnictwa w Konkursie, zgłoszenie znalazło się na liście zwycięzców w 

Konkursie przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania z Konkursu. 
 

§5 
Dane Osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych zebranych od uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest 

Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres: 
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 
odo@ptwp.pl. 

2. Zebrane w ramach zgłoszenia do Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu,  
b) informowania o kolejnych edycjach lub podobnych Konkursach, marketingu bezpośredniego usług i 
komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej 
lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS). 
c) zabezpieczenia roszczeń.  

3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza 
rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów 
przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, 
których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej 
zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie zgoda uczestnika. 

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak 
niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane 
przetwarzanie. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania 
lub wycofać udzielone zgody pod adresem odo@ptwp.pl. 

5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji, uprawniona jest do dostępu 
do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach 
określonych we właściwych przepisach prawa. 

6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących zgłoszeń lub 
komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora zastosowanie mają postanowienia 
polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Całkowitą odpowiedzialność́ za treść przesłanych zgłoszeń́ ponoszą̨ Uczestnicy wypełniający Formularz. 
Uczestnik gwarantuje, iż zgłoszone hasło promujące Targi nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi z tego tytułu 
zgłaszający zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a 
także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

https://www.ptwp.pl/grupa/rodo/polityka-prywatnosci/

