
 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Leć z Lublina nad morze” 
 

1. Organizatorami konkursu są wspólnie Eurolot S.A., Pomorska Regionalna Organizacja 

Turystyczna oraz Port Lotniczy Lublin S.A. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.  

3. Konkurs odbywa się w trakcie trwania akcji promocyjnej pn. „Rozkład lotów LUZ-GDN” 

(Akcja) w Lublinie, na Placu Zamkowym, w terminie 22.06.2013, sobota (w godz. 11:00  

– 21:00) oraz 23.06.2013, niedziela (godz. 11:0 – 21:00). 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte 

na kuponie konkursowym rozdawanym przez obsługę Akcji (hostessy). Pytanie konkursowe 

brzmi: Dlaczego warto polecieć nad morze samolotem, a czas spędzać nie tylko na plaży?. 

5. Na kuponie konkursowym uczestnik winien też podać swoje dane kontaktowych  

(imię, nazwisko, e-mail) oraz podpisać się. 

6.  Wypełniony kupon należy wrzucić do znajdującej się na miejscu Akcji urny w formie makiety 

samolotu. 

7. Spośród odpowiedzi na pytanie konkursowe, Jury konkursu - złożone z przedstawicieli 

Organizatorów - wybierze najciekawszą. Oceniana będzie pomysłowość odpowiedzi  

i najbardziej trafne ujęcie: 

- atutów podróży lotniczej z Lublina do Gdańska  

- atutów regionu pomorskiego w kontekście korzystania z innych, niż wypoczynek na plaży, 

atrakcji, w szczególności adresowanych do dzieci. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów nie później  

niż do dnia 28.06.2013, a zwycięzca zostanie poinformowany również e-mailem na podany  

na kuponie konkursowym adres. 

9. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w postaci 1 (jednego) biletu dla 2 (dwóch) osób  

na przelot samolotem linii eurolot.com na trasie Lublin – Gdańsk – Lublin. 

10. Termin i szczegóły organizacyjne realizacji nagrody zostaną uzgodnione bezpośrednio 

pomiędzy Organizatorem – Eurolot S.A. a zwycięzcą konkursu. 

11. Biorąc udział w konkursie uczestnik: 

a) wyraża zgodę na przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu swoich danych 

osobowych (podanych na kuponie konkursowym) przez Organizatorów konkursu  

i podmioty przez nich upoważnione, 

b) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Organizatorów ich materiałów 

informacyjnych, 

c) akceptuje niniejszy regulamin. 

12. Wyrażenie zgody i akceptacja, o jakich mowa w pkt 11 powyżej dokonuje się poprzez złożenie 

przez uczestnika własnoręcznego podpisu na kuponie konkursowym. 

13. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzielone na kuponach bez podpisu uczestnika,  

nie będą oceniane przez Jury. 

14. Organizatorzy maja prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

 


