
Regulamin konkursu „Wakacje z pracą” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wakacje z pracą” zwany 

dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór 10 najciekawszych historii 

związanych z pracą sezonową lub też będących autorskimi propozycjami odnośnie tego,  jak 

spędzić wakacje, aby stały się one krokiem do rozwoju kariery zawodowej, zwanych dalej 

„Pracami konkursowymi”. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość nagrodzenia mniejszej liczby prac, w 

sytuacji, gdy wpłynie mniejsza liczba prac na Konkurs niż przewidziano, jak również 

zwiększenie liczby nagrodzonych Prac konkursowych. 

§ 2 

 

Organizatorem Konkursu jest Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb 

Zatrudnienia z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Cieszyńskiej 3A, 15-371 Białystok 

(„Organizator Konkursu”). 

§ 3 

 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie Zielonej 

Linii: www.zielonalinia.gov.pl, o czym informacja jest dostępna także na profilu 

http://www.facebook.com/zielonalinia19524 w serwisie Facebook.com oraz na profilu 

Google+ https://plus.google.com/b/106811960885360659242/ 

§ 4 

 

Konkurs trwa od 28.06.2013 do 31.08.2013 r. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które prześlą na adres mailowy: 

redakcja@zielonalinia.gov.pl Pracę konkursową. 

§ 6 
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Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia 

lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem 

Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

§ 7 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w 

celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne 

dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 

nagród. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 8 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby 

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 etap 1.: 28.06.2013 – 31.08.2013 r. – przyjmowanie Prac konkursowych. 

 etap 2.: 10.09.2013 r. - ogłoszenie wyników Konkursu. 

§ 9 

1. Aby przystąpić do Konkursu, należy: 

 zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który jest dostępny w portalu: 

www.zielonalinia.gov.pl, w zakładce „Co nowego w Zielonej Linii”, 

 wysłać na adres mailowy: redakcja@zielonalinia.gov.pl Pracę konkursową. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 

3. Jeden Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w konkursie, czyli 

tzw. Pracę konkursową. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu (powiadomienie Zwycięzców) nastąpi nie później niż 

10.09.2013 r. 

5. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Zwycięzcy 

zostaną poproszeni o przesłanie danych teleadresowych, umożliwiających im wysłanie 

nagrody. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania i publikacji  Prac 

konkursowych na portalu: www.zielonalinia.gov.pl, a także na profilu 

http://www.facebook.com/zielonalinia19524 w serwisie Facebook.com oraz na profilu 

Google+ https://plus.google.com/b/106811960885360659242/. 
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Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na 

publikację Pracy konkursowej. 

 

IV. NAGRODY 

§ 10 

 

1. Pulę nagród w Konkursie stanowi 10 zestawów gadżetów Zielonej Linii.  

2. Nagrody otrzyma 10 osób, które prześlą najciekawsze Prace konkursowe. 

3. Zwycięzca, który w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyników Konkursu nie prześle 

swoich danych adresowych do wysłania nagrody, traci prawo do nagrody. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody 

na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich 

materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie 

Konkursu oraz relację z jego przebiegu na stronie www.zielonalinia.gov.pl oraz na profilu 

Zielonej Linii w serwisie Facebook.com http://www.facebook.com/zielonalinia19524 i na 

koncie Google+ https://plus.google.com/b/106811960885360659242/ na czas określony przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego 

trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie serwisu 

www.zielonalinia.gov.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie 

internetowej Zielonej Linii: www.zielonalinia.gov.pl. 

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez 

uczestników Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z ich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia 

dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu. 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika Osoby Odpowiedzialne powołane 

przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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9. Zasady Konkursu dostępne są w portalu: www.zielonalinia.gov.pl. 

10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

11. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 

współprowadzony z serwisem Facebook. 

12. Uczestnik Konkursu powierza informacje Zielonej Linii, a nie serwisowi Facebook. 
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