
REGULAMIN KONKURSU “Koło fortuny” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie 

“Zielone koło fortuny” (dalej: „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP 8971710346, KRS 000248319 (dalej: 
„Organizator”). 

3. Konkurs odbywa się w ramach wydarzenia “Made in Wrocław” (dalej: ”Wydarzenie”) - 
organizowanego  przez Organizatora w dniu 18.10.2022 r. w godzinach 9:30 - 15:30 
we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. 

4. Konkurs trwa od 09:30 od godz. 15:30 w dniu 18.10.2022 r.  
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094).  

8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

§ 2 
Komisja Konkursowa 

 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 
Organizator powoła Komisję Konkursową.  

2. W skład Komisji wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. 
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
2. weryfikacja prawidłowości rozwiązań pytania Konkursowego, 
3. przyznawanie nagród, 
4. udział w wydawaniu nagród. 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa w Konkursie i Laureaci 
 
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące Uczestnikami 

Wydarzenia Made In Wroclaw (dalej: “Uczestnik” lub łącznie “Uczestnicy”).  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów 

współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób. Pod 
pojęciem osób najbliższych należy rozumieć osoby będące wobec tych osób małżonkiem, 
wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą 
w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 

3. W ramach Konkursu Uczestnik  bierze udział w zadaniu konkursowym polegającym na: 
4. Odgadnięciu nazwy dwóch wskazanych parków lub lasów na tablicy przedstawiającej wrocławskie 

tereny zielone oraz udzieleniu poprawnej odpowiedzi za pomocą tabletu (dalej: “pytanie 
konkursowe”).  

5. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik ma możliwość 
dwóch dodatkowych losowań pytania konkursowego. W przypadku trzech błędnych odpowiedzi, 
uczestnik traci prawo dalszego udziału w Konkursie. 

6. W przypadku udzielania prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik jest uprawniony 
do otrzymania nagrody, która zostanie wskazana na kole fortuny, bo jej wylosowaniu (dalej: 
“Laureat”).  
 
 
 
 
 



7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

8. Laureatem Konkursu można zostać wyłącznie jednokrotnie.  
9. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 4 
Nagrody i ich odbiór 

 
1. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 413 szt. 
2. Nagrodami w Konkursie są: 

1. Kategoria 1: 200 szt. sadzonki roślin o wartości 12,00 zł brutto każda  
2. Kategoria 2: 50 szt. koców o wartości 20,00 zł brutto każdy  
3. Kategoria 3: 20 szt. zestawów gadżetów o wartości 50,00 zł brutto każdy 
4. Kategoria 4: 20 szt. bluz o wartości 190,00 zł brutto każda 
5. Kategoria 5: 40 szt. kubków o wartości 10,00 zł brutto każdy 
6. Kategoria 6: 3 szt. gadżetów elektronicznych o wartości 40,00 zł brutto każdy 
7. Kategoria 7: 30 szt. książek o wartości 25,00 zł brutto każda 
8. Kategoria 8:  50 szt. voucherów/zaproszeń na wydarzenia sportowe o wartości 50 zł brutto 

każdy. 
3. Wręczenia Laureatom nagrody odbędzie się w godz. 09:30-15:30 przy stoisku Organizatora, w 

ramach którego odbywa się Konkurs.  
4. Dla Kategorii nagród, które posiadają więcej niż jedną nagrodę - Laureat nagrody może 

zdecydować o wyborze konkretnej nagrody. W przypadku wydania wszystkich nagród jednego 
rodzaju, Laureatowi przypada nagroda, która pozostała w danej kategorii.  

5. Nagroda nie podlega wymianie na inną. 
6. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie odebrana w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 
7. Nagroda Uzyskana przez Laureata w konkursie stanowi nieodpłatne świadczenie otrzymane od 

Organizatora w związku z jego promocją i reklamą prowadzonej przez niego inicjatywy “Zielony 
Wrocław” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f.  

 
§ 5  

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na zasadach i w celach opisanych 
szczegółowo w Regulaminie Wydarzenia dostępnym pod adresem [..] oraz w Punkcie 
Informacyjnym Organizatora na terenie Wydarzenia. Organizator w związku z przeprowadzeniem i 
organizacją Konkursu nie przetwarza innych, dodatkowych danych Uczestników i Laureatów. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz w Punkcie 

Informacyjnym Organizatora na terenie Wydarzenia. 
2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym 

Organizatora na terenie Wydarzenia. 
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i przedłużenia bądź 

skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu nie będą̨ naruszać́ 
praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują̨ Uczestników od chwili ich 
ogłoszenia przez Organizatora. 

4. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 
Regulaminu,  rozstrzygania  sporów  związanych  z  jego  stosowaniem  oraz  wszelkich  kwestii 
związanych z Konkursem. 

5. Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. 
Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje 
wykluczeniem danej osoby z przyznawania nagród w Konkursie i uprawnia Organizatora do 
odmowy przyznania nagrody. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 


