
  
 

 

Regulamin konkursu 
„Nagroda dla uczestników Webinaru” 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Przedsiębiorczości Revas z siedzibą w Rzeszowie.  
Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników każdego z 8 webinarów prowadzonych w ramach „Akademii 
Przedsiębiorczości”. 

2. Terytorialny zasięg konkursu: ogólnopolski. 
3. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu.  
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II. Cel i Organizacja Konkursu 

1. Celem Konkursu jest zdobycie nagrody książkowej przez uczestnika każdego z 8 webinarów. 
2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy webinaru, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji na szkolenie. 
3. Nagroda zostanie przyznana pierwszej osobie, która prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe zadane 

przez prowadzącego webinar na jego zakończenie. 
4. Odpowiedź musi zostać udzielona podczas webinaru transmitowanego on-line. 
5. Odpowiedź zostanie zweryfikowana przez Komisję w składzie: prowadzący webinar + osoba wyznaczona przez 

Fundację. 

III. Nagrody  

1. Dla finalisty konkursu przewidziana jest nagroda w postaci książki dotyczącej tematyki prowadzonego 
webinaru. 

2. Organizator ogłosi zwycięzcę konkursu na drugi dzień roboczy po dniu, w którym odbył się webinar, na profilu 
Facebook Partnera Fundacji Przedsiębiorczości Revas: https://www.facebook.com/revaspl/ z podaniem 
imienia i pierwszej litery nazwiska oraz skontaktuje się z finalistą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres podany przez uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia 
zwycięzcy o wygranej. 

IV. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników webinaru jest Fundacja Przedsiębiorczości Revas z siedzibą 
w Rzeszowie.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie: 
https://www.fundacja.revas.pl/polityka-prywatnosci/ 

 
V. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli jest to 
niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych 
danych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. 
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