
Regulamin konkursu  Rówieśnicy Trojmiasto.pl

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem i Fundatorem konkursu jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. Wały Piastowskie 1,
80-855 Gdańsk zwana dalej "Organizatorem".

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptowaniem Regulaminu jako 
całości. 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby 
fzyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, urodzone w 
Gdańsku, Gdyni lub Sopocie w czerwcu 1998 roku, które ukończyły przynajmniej I 
semestr studiów o charakterze stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
konkursie. 

§ 3.  Cel konkursu

1. Celem konkursu jest  wyłonienie osoby studiującej na uczelni wyższej, urodzonej w 
Gdańsku, Sopocie lub Gdyni, której urodziny  przypadają  najbliżej dnia powstania 
portalu Trojmiasto.pl, tj. 23.06.1998 r.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w konkursie. 

1. Konkurs obejmuje dwa etapy, organizator zastrzega sobie jednak prawo do 
przeprowadzania jedynie etapu I, jeżeli doprowadzi on do wyłonienia zwycięzcy.

a. I etap do 23.06.2018r.  – zgłaszanie udziału w konkursie.
Uczestnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza konkursowego. Jego 
wypełnienie jest konieczne do uwzględnienia zgłoszenia. Po wypełnieniu 
formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o zaakceptowaniu 
zgłoszenia. 

b. II etap do 30.06.2018 – głosowanie
Jeśli w ramach I etapu nadesłane zostanie więcej niż jedno zgłoszenie 
spełniające kryteria opisane w § 4, przeprowadzony zostanie etap II, który 
będzie polegał na głosowaniu internetowym na kandydatów spełniających 
kryteria. O tym czy kandydat spełnia kryteria konkursowe decyduje Organizator
na podstawie kryteriów opisanych w § 4.
Aby wziąć udział w tym etapie, uczestnik musi wyrazić zgodę na publikację 
zdjęcia oraz swoich danych na stronie www.trojmiasto.pl. Głosowanie 
internetowe będzie przeprowadzane na stronie www.trojmiasto.pl w terminie 



do 30.06.2018, do godziny 20:00. O głosowaniu Uczestnicy zostaną 
poinformowani mailowo i będą mogli odstąpić od udziału w tej części jeśli nie 
zgadzają się na publikację wymaganych danych. O zwycięstwie w Konkursie 
zadecydują głosy oddane na Kandydatów. Zwycięzcą będzie Uczestnik, który w 
głosowaniu internetowym otrzyma największą ilość głosów. 

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Laureatami konkursu zostają osoby, które spełniają powyższe kryteria i których data 
urodzenia przypada najbliżej 23.06.1998r. 

2. Jeśli wśród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń będzie więcej niż 1 osoba, która urodziła 
się 23.06.1998r, przeprowadzony zostanie etap II konkursu zgodnie z §3 pkt. b.

3. Jeśli wśród nadesłanych zgłoszeń nie będzie Uczestnika, który urodził się 23.06.1998r., 
pod uwagę będą brane osoby urodzone najbliżej tej daty.

§ 6. Nagrody 

1. W ramach Konkursu, na podstawie kryteriów opisanych w § 3 i § 4, wyłoniony zostanie
1 Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą.

2. Zwycięzca otrzyma roczne stypendium w wysokości łącznej 12 000 neto wypłacane w 
miesięcznych ratach 12 x 1000 zł. 

3. Za wydanie nagród laureatom odpowiada Fundator.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygraniu nagrody za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego Uczestnika konkursu danych kontaktowych i osobowych, adresu 
zamieszkania oraz innych danych służących do identyfkacji oraz za wszelkie nie 
zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. 

6. W celu dokonania identyfkacji zwycięzca winien okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem. Organizator zastrzega sobie również możliwość weryfkacji dokumentów 
osób biorących udział w konkursie w trakcie jego trwania.

7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego zdjęcia i treści zgłoszenia
w ramach artykułu podsumowującego Konkurs. Jego treść będzie skonsultowana ze 
Zwycięzcą przed jego publikacją.

§ 7. Ochrona danych osobowych 



1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Administratorem danych osobowych jest 
Trojmiasto.pl sp. z o.o. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje 
także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 
w konkursie.

6. Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników zostaną usunięte, zaś dane 
osobowe zwycięzcy zostaną usunięte po zakończeniu rozliczania stypendium.

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków w z nim związanych, w tym także 
prawa do wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z 
przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
Konkursie Uczestnika (odmówić mu przyznania Nagrody), w stosunku do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 
lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie 
Nagrody. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r. 


