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Regulamin Konkursu „Lourdes w zasięgu ręki” 

na najbardziej kreatywne  hasło 

promujące urodzinową 20. edycję  targów SACROEXPO w 2019 roku 

 
  

1. Organizatorem Konkursu promocyjnego targów SACROEXPO, zwanego dalej Konkursem są: 

Targi Kielce SA  z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce, zwana dalej 

Organizatorem. 

 

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie Targów Kielce, ulica 

Zakładowa 1, Kielce. 

 

3. Czas trwania konkursu: Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w dniach 11.06.2018r. 

w godzinach 10.00-17.00, 12.06.2018r. w godzinach 9.00-12.00; 14.00-17.00 oraz 13.06.2018r. 

w godzinach od 9.00 do 12.00. 

 

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, 

które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, które przyjdą na targi 

SACROEXPO11-13.06.2018 i są osobami konsekrowanymi. 

 

W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy 

i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział  w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych 

osób. 

 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane 

w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników 

podlegają ochronie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia 

Konkursu. Administratorem danych osobowych są Targi Kielce SA  z siedzibą w Kielcach, ul. 

Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych,  zgłoszenia żądania ich poprawiania oraz zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia  udziału w Konkursie.  

 

6. Kupony:  

6.1. Kuponem nazywamy ulotkę, zawierającą nazwę konkursu, zadanie konkursowe, organizatora 

konkursu, miejsce  gdzie należy wpisać hasło konkursowe, imię, nazwisko, adres parafii lub 

zgromadzenia, numer telefonu, adres e-mail, oświadczenie o wyrazie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, miejsce na datę 

i podpis Uczestnika Konkursu. 
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6.2.  Kupon musi być wypełniony czytelnie i musi być podpisany przez Uczestnika Konkursu. Kupon, 

który nie będzie zawierał telefonu albo adresu e-mail Uczestnika Konkursu będzie uznany za 

nieważny. 

7. Zasady udziału w Konkursie:  

 

7.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić Kupon konkursowy i wrzucić go do jednej z dwóch urn 

w terminie wskazanym w punkcie 3 Regulaminu. Urny ustawione będą na stoisku E-92 

Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON TRAVEL, na targach 

SACROEXPO w Targach Kielce, ulica Zakładowa 1, hala E. 

7.2 Urny oznaczone będą napisami: 

7.2.1. Konkurs – Sacroexpo 2018 – kategoria siostry zakonne.  

7.2.2. Konkurs – Sacroexpo 2018 – kategoria księża i zakonnicy. 

7.3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wymyślić i wpisać na kuponie konkursowym HASŁO Z OKAZJI 

20. URODZIN TARGÓW SACROEXPO W 2019 ROKU. Należy również uzupełnić prawidłowo pozostałe 

pola znajdujące się na kuponie. 

7.4 Zgłoszone przez Uczestnika hasło w konkursie powinno być wolne od treści naruszających normy 

społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

7.5. Każdy Uczestnik  może zgłosić do Konkursu jeden Kupon z hasłem konkursowym. 

7.6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:  

Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która dokona 

rozstrzygnięcia konkursu oraz będzie czuwać nad prawidłowością organizacji Konkursu. 

 

9. Zasady wyboru Laureatów Konkursu: 

 

9.1. PIERWSZA TURA:  

9.1.1. Laureatami będą: jedna siostra zakonna oraz jeden ksiądz/zakonnik. 

9.1.2 Laureaci będą wyłonieni z Kuponów wrzuconych do urny w terminie od 11.06.2018 roku od godziny 

10.00 do 12.06.2018 roku do godziny 12.00. 

9.1.3 Powołana komisja konkursowa do 12.06.2018 do godz. 13.50 spośród wrzuconych do urn kuponów 

wybierze hasło z okazji 20. urodzin targów SACROEXPO w 2019 roku. Oceniając hasła komisja kieruje się 

następującymi kryteriami: kreatywność, związek z tematyką targową, związek z jubileuszową 20. edycją 

targów SACROEXPO w 2019 roku.  

Jedno hasło będzie wybrane z urny dla sióstr zakonnych, drugie hasło będzie wybrane z urny dla 

księży/zakonników. 

9.1.4 O godzinie 14.00 na stoisku E-92 – Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON 

TRAVEL, ogłoszeni będą Laureaci. Dodatkowo informacja o Laureatach Konkursu będzie opublikowana na 

FB, fanpage SACROEXPO  - https://www.facebook.com/SacroExpo/. 

 

 

 

https://www.facebook.com/SacroExpo/
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9.2 DRUGA TURA:  

9.2.1 Laureatami będą: jedna siostra zakonna oraz jeden ksiądz/zakonnik. 

9.2.2 Laureaci będą wyłonieni z kuponów wrzuconych do urn w terminie od 12.06.2018 roku od godziny 

14.00 do 13.06.2018 roku do godziny 12.00. 

9.2.3 Powołana komisja konkursowa 13.06.2018 do godziny 13.50 spośród wrzuconych do urn kuponów 

wybierze hasło z okazji 20. urodzin targów SACROEXPO w 2019 roku. Oceniając hasła komisja kieruje się 

następującymi kryteriami  : kreatywność, związek z tematyką targową, związek z jubileuszową 20. edycją 

targów SACROEXPO w 2019 roku.  

Jedno hasło będzie wybrane z urny dla sióstr zakonnych, drugie hasło będzie wybrane z urny dla 

księży/zakonników. 

9.2.4 O godzinie 14.00 na stoisku E-92 – Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON 

TRAVEL, ogłoszeni będą Laureaci. Dodatkowo informacja o Laureatach Konkursu będzie opublikowana na 

FB, fanpage SACROEXPO  - https://www.facebook.com/SacroExpo/. 

 

9.3. Autorzy zwycięskich haseł (które spełniają kryteria wyboru: będą kreatywne, związane z tematyką 

targową, będą nawiązywać do jubileuszowej 20. edycji targów SACROEXPO w 20019 roku), otrzymają 

nagrody opisane punkcie 10 Regulaminu. 

 

10. Nagrody w Konkursie: 

10.1 Nagrody w Konkursie z pierwszej tury – Laureaci ogłoszeni 12.06.2018 

10.1.1.w kategorii siostry zakonne 

- miejsce na sześciodniowy wyjazd do Lourdes z okazji 160 rocznicy objawień  w  terminie 

17-22.09.2018 o wartości 2 200 zł brutto oraz nagroda finansowa o wartości 244 złote brutto na 

poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego.  

Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi  2 444 zł brutto. 

10.1.2.w kategorii księża/zakonnicy 

- miejsce na sześciodniowy wyjazd do Lourdes z okazji 160 rocznicy objawień  w  terminie 

17-22.09.2018 o wartości 2 200 zł brutto oraz nagroda finansowa o wartości 244 złote brutto na 

poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego.  

Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi  2 444 zł brutto. 

10.2 Nagrody w Konkursie z drugiej tury – Laureaci ogłoszeni 13.06.2018 

10.2.1.w kategorii siostry zakonne 

- miejsce na sześciodniowy wyjazd do Lourdes z okazji 160 rocznicy objawień  w  terminie 

17-22.09.2018 o wartości 2 200 zł brutto oraz nagroda finansowa o wartości 244 złote brutto na 

poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego.  

Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi  2 444 zł brutto. 

10.2.2.w kategorii księża/zakonnicy 

- miejsce na sześciodniowy wyjazd do Lourdes z okazji 160 rocznicy objawień  w  terminie 

17-22.09.2018 o wartości 2 200 zł brutto oraz nagroda finansowa o wartości 244 złote brutto na 

poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego.  

https://www.facebook.com/SacroExpo/
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Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi  2 444 zł brutto. 

10.3. Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego tj. zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

(Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 361 ze zmianami). 

 

10.4 Przed wydaniem nagrody, Organizator pobiera od Laureata zaliczkę na zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu 

skarbowego. 

 

11 Ogłoszenie wyników Konkursu 

11.1. Laureaci z pierwszej tury konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez  Organizatora 

Targi Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa, o wygranej 12.06.2018 o godzinie 14.00 na stoisku 

E-92 – Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON TRAVEL, informacja będzie 

również opublikowana na FB, fanpage SACROEXPO 

- https://www.facebook.com/SacroExpo/. 

11.2. Laureaci z drugiej tury konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez  Organizatora Targi 

Kielce SA z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa, o wygranej 13.06.2018 o godzinie 14.00 na stoisku E-92 

– Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON TRAVEL, informacja będzie również 

opublikowana na FB, fanpage SACROEXPO 

- https://www.facebook.com/SacroExpo/. 

11.3. Dodatkowo Laureaci  o wygranej zostaną poinformowani poprzez  wiadomość przesłaną przez 

Organizatora Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na Kuponie oraz 

telefonicznie. 

 

12.  Wydanie nagród Zwycięzcom: 

12.1 Wydanie nagród przez Organizatora nastąpi w dniu ogłoszenia wyników na stoisku E-92 

Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego PATRON TRAVEL na podstawie dokumentu 

stwierdzającego tożsamość Laureata.  

12.2 W przypadku nieobecności Laureata nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską w terminie 5 dni 

roboczych od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu. Decyduje data nadania. 

12.3 Nagroda nie odebrana w ww. terminie przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.  

12.4  Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

   12.5 Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

12.6 Laureat nagrody może odmówić odbioru  przyznanej  mu nagrody. 

 

13.  Prawa autorskie: 

13.1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne eksponowanie zgłoszonego hasła konkursowego 

w celu promocji Konkursu.  

13.2. Uczestnik Konkursu, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonego w Konkursie 

hasła, wyraża nieograniczoną czasowo, ilościowo i terytorialnie zgodę na publikację  zgłoszonego hasła 

https://www.facebook.com/SacroExpo/
https://www.facebook.com/SacroExpo/
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w celach marketingowych, promocyjnych i innych w środkach masowego przekazu oraz na materiałach 

reklamowych. Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnienie oraz publikowanie w ramach realizacji 

kampanii reklamowej Konkursu Targów Kielce poprzez publikowanie wizerunku w: mediach 

elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do 

otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Rozpowszechnianie haseł zgłoszonych do Konkursu nie 

wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika Konkursu ani jakiejkolwiek osób trzecich 

wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.  

 

13.3. W przypadku zgłoszenia do Konkursu hasła naruszającego prawa autorskie lub dobra majątkowe 

osób trzecich, Uczestnik Konkursu jest w pełni odpowiedzialny za ewentualne roszczenia ze strony osób, 

których prawa autorskie zostały naruszone.  

 

14. Reklamacje:  

14.1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej 

listem poleconym  w terminie  do 27.06.2018 roku (decyduje data wpływu) na adres: Targi Kielce SA, ul. 

Zakładowa 1, 25-672 Kielce.  

14.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dopisek „KONKURS – SACROEXPO 2018”, imię, 

nazwisko Uczestnika, PESEL, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, dokładnie określoną przyczynę 

reklamacji, oraz treść żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu 

poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

15. Postanowienia końcowe:  

Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronnie: www.sacroexpo.pl  oraz w siedzibie 

Organizatora TARGI KIELCE S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w terminie od 1.06.2018 roku do 

30.09.2018 roku. 

 

 

http://www.sacroexpo.pl/

