
Regulamin Konkursu pn. 

„Najbardziej oryginalne hasło promujące targi NECROEXPO 2019” 

1. Organizator Konkursu: Organizatorem Konkursu są Targi Kielce S.A. z siedzibą w 

Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, KRS 0000352242. 

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

Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce podczas VIII Międzynarodowych 

Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO w terminie 14-16 czerwca 

2019 r..  

3. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie www.necroexpo.pl  

4. Czas organizacji konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w dniach 14-16 czerwca 

2019 roku .  

5. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych 

odwiedzających w dniach 14-16 czerwca 2019 roku Międzynarodowe Targi Branży 

Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO 2019. W Konkursie nie mogą uczestniczyć 

pracownicy Organizatora, członkowie Komisji oraz małżonkowie, partnerzy, a także  

dzieci wyżej wymienionych osób.  

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu są Targi Kielce S. A. ul. 

Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm  

8. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały okres Konkursu 

mają prawo do ich wglądu i poprawiania. 

9. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia podatkowego, jednakże 

jej odwołanie może skutkować wykluczeniem z Konkursu. 

10. Uczestnicy Loterii, którzy nie wyrażą zgody na akceptację niniejszego regulaminu, 

będą uważane jakoby dokonały rezygnacji z udziału w loterii, a ich kupony ulegną 

zniszczeniu komisyjnemu. 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm


11. Uczestnicy konkursu przekazują  prawa autorskie majątkowe do wymyślonego hasła - 

oznacza to, że wymyślone przez nich hasła zostają własnością intelektualną 

organizatora, a wynagrodzeniem dla twórcy zwycięskiego hasła jest nagroda opisana 

w  pkt 11. 

12. Kuponem nazywamy ulotkę, zawierającą nazwę konkursu, organizatora konkursu 

wraz z miejscem na wpisanie nazwiska, imienia, adresu do korespondencji, numeru 

telefonu i adresu e-mail osoby biorącej udział w konkursie. W wyborze hasła udział 

brać będą wyłącznie kupony czytelnie wypełnione i podpisane przez uczestnika.. 

13. Zasady udziału w Konkursie: podczas VIII Międzynarodowych Targów Branży 

Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO 2019 zostanie zorganizowany konkurs na 

„Najbardziej oryginalne hasło promujące targi NECROEXPO 2019”. W dniach 14-16 

czerwca 2019 roku do godziny 14.00 uczestnicy będą mogli wrzucać wypełnione 

kupony konkursowe do urny konkursowej, która znajduje się przy biurze obsługi 

wystawców w hali E. Kupon zawiera: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres 

e-mail oraz numer telefonu i miejsce na podpis oraz datę. 16 czerwca 2019r.  

o godz. 14:00 kupony zostaną wyjęte komisyjnie z urny, a komisja konkursowa 

wybierze 2 najbardziej oryginalne, nie powtarzające się hasła promujące targi 

NECROEXPO 2019. Komisja sporządzi protokół z otwarcia urny oraz  

z przeprowadzonego wyboru i wyłonienia laureata. Autorom dwóch najbardziej 

oryginalnych haseł przyznane zostaną nagrody w następującej postaci: 2 vouchery, 

które każdy obejmuje pobyt dla 4 osób do wykorzystania jednocześnie dla wszystkich 

osób w hotelu Top Residence Kurz *** w Maso Corto we Włoszech,  każdy voucher 

ma wartość 2091 zł brutto. Vocher obejmuje 7 dniowy pobyt w hotelu dla 4 osób,  

bez wyżywienia. Vouchery są ważne do 15.12.2019 r. i należy je wykorzystać w tym 

terminie. Pobyt zaczyna się zgodnie z regulaminem Hotelu Top Residence Kurz ***. 

Przy wydaniu nagrody należy okazać dokument stwierdzający tożsamość. 

14. Uczestnik Konkursu powinien podać w kuponie konkursowym opcjonalnie telefon lub 

adres e-mail lub adres do korespondencji w celu skontaktowania się i przekazania 

informacji o wygranej.  

15. Ogłoszenie wyników Konkursu: O wynikach konkursu laureaci zostaną 

poinformowani telefonicznie lub na adres email lub listem poleconym na adres 

wskazany w kuponie, najpóźniej do dn.  30 czerwca 2019 r. Informacja o zwycięzcach 

zostanie opublikowana również na stronie www.necroexpo.pl 

http://www.necroexpo.pl/


16. Przekazanie nagród Zwycięzcom: Odbiór nagród odbędzie się w terminie: 1-15 lipca 

2019, w siedzibie Targów Kielce w pokoju nr 219, w godz. 10:00-15:00.  

Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego.  

17. Narody zostaną wydane po spełnieniu obowiązków podatkowych przez nagrodzonego. 

Organizator może wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu dopełnienia tego 

obowiązku przez zwycięzcę. 

18. Nagrody nie podlegają wymianie. Nie jest możliwa wymiana nagrody na jej 

ekwiwalent pieniężny. 

19. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła 

Wewnętrzną Komisję Nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz wyłoni laureatów. W skład Komisji wchodzą: 

- Marcin Musiał – Manager w Targach Kielce S.A.  

- Paulina Świder-Staszewska – Specjalista ds. Public Relations w Targach Kielce S.A.  

- Michał Łysek – Starszy Specjalista ds. Marketingu w Targach Kielce S.A.  

20. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu „Najbardziej oryginalne 

hasło promujące targi NECROEXPO 2019” mogą być zgłaszane w formie pisemnej 

na adres Organizatora Konkursu w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (decyduje 

data wpływu) lub na adres e-mail: lysek.michal@targikielce.pl. Reklamacja powinna 

zawierać dopisek „Konkurs na najbardziej oryginalne hasło promujące targi 

NECROEXPO 2019”. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator odpowie na otrzymaną 

reklamację w terminie 14 dni. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia  roszczeń przed właściwymi organami.  

21. Postanowienia końcowe:  

- Uczestnicy Konkursu mają możliwość zapoznania się z regulaminem konkursu 

udostępnionym na stronie www.necroexpo.pl od 14 czerwca do 31 lipca 2019 roku. 

- Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.  


