
	

	
REGULAMIN	KONKURSU	

	
§	1	

POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
1. Konkurs	jest	organizowany	pod	nazwą	“Zdobądź	dotację	na	założenie	firmy”	(dalej:	“Konkurs”).	
2. Organizatorami	konkursu	i	fundatorami	nagród	są:	

1) MTD	 Consulting	 Marcin	 Król,	 ul.	 Garbary	 100/11,	
61-757	Poznań,	NIP:	617-200-63-22;	

2) Euro	Innowacje	sp.	z	o.o.,	ul.	Garbary	100/11,	61-757	Poznań,	NIP:	7831689551;	
-	dalej	„Organizatorzy”.	

3. Konkurs	trwa	od	dnia	1	września	2017r.	[14:00]	do	dnia	jego	odwołania	przez	Organizatorów.	
4. Konkurs	 ma	 charakter	 ciągły,	 tzn.	 w	 okresie	 jego	 trwania	 Organizatorzy	 będą	 wielokrotnie	

zapraszali	 Uczestników	 do	 Zgłoszeń	 konkursowych	 na	 zasadach	 określonych	 w	 niniejszym	
Regulaminie.	

5. Konkurs	 organizowany	 jest	 wyłącznie	 w	 Internecie	 -	 na	 stronie	 Facebook	 Zdobądź	 dotację	 za	
założenie	firmy.			

6. Wszelkie	działania	związane	z	konkursem	nie	są	w	jakikolwiek	sposób	sponsorowane,	wspierane,	
administrowane	czy	powiązane	z	 serwisem	Facebook.	 Jednocześnie	 serwis	Facebook	nie	ponosi	
żadnej	odpowiedzialności	za	formę	i	przebieg	konkursu.	

	
§	2	

WARUNKI	UCZESTNICTWA	W	KONKURSIE	
1. Uczestnik	 konkursu	 oznacza	 jednocześnie	 użytkownika	 sieci	 Internet,	 który	 przystąpił	 do	

Konkursu	 i	 spełnia	 warunki	 uprawniające	 do	 uczestnictwa	 w	 Konkursie,	 opisane	 w	 treści	
Regulaminu	(zwany	dalej	„Uczestnikiem”).	

2. Udział	w	Konkursie	jest	dobrowolny	i	nieodpłatny.	
3. W	Konkursie	może	wziąć	udział	osoba	fizyczna,	która	spełnia	łącznie	następujące	warunki:		

a)	jest	mieszkańcem	Polski	w	rozumieniu	Kodeksu	cywilnego.	
b)	 posiada	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	 prawnych	 albo	 ograniczoną	 zdolność	 do	 czynności	
prawnych;		
c)	 posiada	 niefikcyjne	 (czyli	 zawierające	 prawdziwe	 dane	 Uczestnika)	 indywidualne	 konto	
użytkownika	w	Serwisie	Facebook®;		
d)	zapoznała	się	z	treścią	Regulaminu;		
e)	polubiła	stronę	(profil)	Organizatora:	Zdobądź	dotację	na	założenie	firmy	na	serwisie	FB.	

4. W	 Konkursie	 nie	 mogą	 uczestniczyć	 pracownicy	 oraz	 członkowie	 organów	 zarządzających	
Organizatorów,	 osoby	 współpracujące	 z	 tymi	 podmiotami,	 a	 także	 członkowie	 Komisji	
Konkursowej	 jak	 również	 osoby	 najbliższe	 tych	 osób,	 tj.	 małżonkowie,	 zstępni,	 wstępni,	
rodzeństwo	oraz	powinowaci,	a	także	osoby	pozostające	w	stosunku	przysposobienia.		

	
§	3	

CEL	KONKURSU	
1. Konkurs	organizowany	jest	dla	potrzeb	promocyjnych	projektów	pn.:	

1) „Zdobądź	 dotację	 na	 założenie	 firmy	 i	 zaplanuj	 własną	 ścieżkę	 kariery	 w	 Powiecie	
Wąbrzeskim”;	

2) „Zadecyduj	o	sobie	–	zdobądź	dotację	na	założenie	firmy	w	Powiecie	Nakielskim!”;	
3) „Pokaż,	że	potrafisz	–	własna	firma	z	dotacją	na	start	w	Powiecie	Mogileńskim”;	
4) „Własna	firma	to	nie	problem	–	zdobądź	dotację	i	wiedzę	na	start	w	Powiecie	Żnińskim”.	

2. Wszystkie	 wskazane	 powyżej	 projekty	 współfinansowane	 są	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	
w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	 Celem	 głównym	 projektów	 jest	 podwyższenie	
poziomu	 przedsiębiorczości	 poprzez	 objecie	 kompleksowym	wsparciem	 160	 os	 bezrobotnych	 i	
biernych	zawodowo	powyżej	29	roku	życia	zamieszkujących	powiat	żniński,	mogileński,	nakielski	
oraz	wąbrzeski	 i	 znajdujących	się	w	szczególnie	 trudnej	 sytuacji	na	 rynku	pracy:	kobiet	 i	osób	o	
niskich	kwalifikacjach	-	zamierzających	rozpocząć	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	skutek	



	

czego	nastąpi	utworzenie	144	nowych	i	trwałych	przedsiębiorstw	w	tym	160	dodatkowych	miejsc	
pracy	na	obszarze	województwa	kujawsko-pomorskiego	w	terminie	do	31.12.2018	r.		

3. Nagrody	 ufundowane	 przez	 Organizatorów	 NIE	 są	 współfinansowane	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej.	

	
§	4	

ZASADY	UCZESTNICTWA	W	KONKURSIE	
1. Zgłoszenie	 Konkursowe	 polega	 na	 umieszczeniu	 odpowiedzi	 na	 pytanie	 konkursowe,	

w	 komentarzu	 pod	wskazanym	przez	Organizatora	 postem	publikowanym	w	 ramach	 Konkursu,	
zamieszczonym	na	stronie	Zdobądź	dotację	na	założenie	firmy	na	serwisie	FB.	

2. Przystępując	 do	 konkursu,	 poprzez	 wysłanie	 Zgłoszenia	 Konkursowego	 –	 uczestnik	 akceptuje	
postanowienia	 regulaminu	 oraz	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	
udostępnionych	w	Konkursie.	

3. Posty	z	pytaniami	konkursowymi	będą	publikowane	w	okresie	trwania	Konkursu.	
4. Każdy	 post	 z	 pytaniem	 będzie	 zawierał	 ramy	 czasowe,	 w	 których	 Uczestnik	 może	 dokonać	

Zgłoszenia	Konkursowego.	
5. Zwycięzcy	 nagród	 zostaną	 poinformowani	 o	 wygranej	 za	 pośrednictwem	 portalu	

społecznościowego	 Facebook	 lub	 pocztą	 elektroniczną	 w	 przeciągu	 2	 dni	 roboczych	 od	 daty	
zakończenia	 możliwości	 przesyłania	 Zgłoszeń	 Konkursowych	 do	 poszczególnych	 pytań.	 Imię	 i	
nazwisko	 zwycięzcy	 zostanie	podane	na	 stronie	 (profilu)	Zdobądź	dotację	na	 założenie	 firmy	na	
serwisie	FB.	

6. Zwycięzca	jest	zobowiązany	odpowiedzieć	na	powiadomienie	o	wygranej	na	adres	wskazany	przez	
Organizatorów	w	przeciągu	2	dni	roboczych.	

7. Nagrody	będą	doręczane	wyłącznie	pocztą	na	adres	wskazany	przez	zwycięzców.	
	

§	5	
NAGRODY	I	WYBÓR	ZWYCIĘZCÓW	

1. Organizatorzy	 publikując	 pytanie	 konkursowe	 każdorazowo	 ogłaszają	 co	 jest	 nagrodą	
w	ramach	danego	ogłoszenia.	

2. Nagroda	zostanie	przyznana	Uczestnikowi,	który	zdobędzie	najwięcej	głosów	Komisji	konkursowej	
(dalej:	„Komisja”).	

3. W	skład	Komisji	wchodzi	3	członków	oddelegowanych	przez	Organizatorów.	Komisja	podejmuje	
decyzję	większością	głosów,	gdzie	jeden	członek	Komisji	ma	jeden	głos.	

4. Uczestnicy	Konkursu	nie	są	uprawnieni	do	żądania	szczególnych	właściwości	uzyskanej	Nagrody,	
wymiany	 Nagrody	 na	 inną,	 ani	 też	 wydania	 równowartości	 Nagrody	 w	 pieniądzu,	 towarze	 lub	
usłudze.	

	
	

§	6	
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. Regulamin	 jest	 dostępny	 na	 stronie	www	 jednego	 z	 Organizatorów	www.euroinnowacje.com	w	
zakładce	 KONTAKT	 oraz	 każdorazowo	 drogą	 mailową	 po	 przesłaniu	 żądania	 na	 adres:	
biuro@euroinnowacje.com.	 Post	 z	 linkiem	 do	 Regulaminu	 zostanie	 opublikowany	 przed	
rozpoczęciem	Konkursu	w	treści	ogłoszenia	o	konkursie,	na	stronie	Zdobądź	dotację	na	założenie	
firmy	 na	 serwisie	 FB.	 Ponadto	 link	 do	 Regulaminu	 będzie	 publikowany	 w	 każdym	 poście	
zawierającym	pytanie	Konkursowe.	

2. Wszelkie	wątpliwości	dotyczące	zasad	Konkursu,	postanowień	oraz	 interpretacji	 jego	 regulaminu	
rozstrzyga	organizator.	

3. Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	zmiany	postanowień	niniejszego	Regulaminu.	Dotyczy	to	
w	 szczególności	 zmian	 terminów	 poszczególnych	 czynności	 konkursowych.	 O	 zmianach	
Organizatorzy	są	zobowiązani	poinformować	Uczestników	na	stronie	Zdobądź	dotację	na	założenie	
firmy	na	serwisie	FB.	


