
 
Regulamin konkursu "Eurotrip" 

 
     § 1 Ogólne informacje  

1. Konkurs "Eurotrip" organizowana jest przez Perspektywa z siedzibą w Lublinie ul. Staszica 5/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Miasta Lublin, NIP 6292370898, REGON 061740264  
2. Perspektywa jest administratorem danych osobowych Słuchaczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
3. Dane osobowe Słuchaczy będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Perspektywa w Lublinie, ul. Staszica 5/6, w celu 
przeprowadzenia Promocji.  
 
§ 2 Czas trwania Konkursu  
1. Konkurs trwa od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.09.2019 r.   
2. Zakończenie Konkursu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Słuchaczy w okresie jego trwania.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny.  
 
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie  
1. Nagroda, o której mowa w § 4, przysługuje Słuchaczowi, który jest zapisany na kierunek wskazany przez Dział Obsługi Klienta w 
trakcie trwanie naboru W19.  
2. Każdy kto się zapisze w powyżej podanym terminie z kompletem dokumentów tj. świadectwo ukończenia szkoły, dowód osobisty, 
podpisana umowa z Perspektywa, podanie o przyjęcie do Szkoły oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy 
3. Kierunek, na który zapisze się Słuchacz musi zostać uruchomiony do dnia 31 września 2019 r.  
4. Dział obsługi klienta kwituje odbiór nagrody.  
5. Przez mogącą wziąć udział w konkursie  "Eurotrip" rozumie się osobę, która:  
a. jest aktywnym Słuchaczem w Perspektywa do 10 listopada 2019 r.  
b. jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce,  
c. jest mieszkańcem Polski.  
6. Organizator może, według własnego uznania, anulować Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków Konkursu. 
7. Nagrodą na w/w zasadach jest  "Eurotrip" w miesiącu listopad 2019 r. dla dwojga, tj. wylosowany Słuchacz spełniający warunki 
niniejszego regulaminu, wraz z wybraną przez siebie osobą towarzyszącą. 

 
§ 4 Zasady uzyskania wypłaty  
1. Użytkownikowi Konkursu, który spełni poniższe warunki Perspektywa, wyda Wycieczkę "Eurotrip", zwany dalej “nagrodą”.  
2. Osoba biorąca udział w konkursie jest aktywnym Słuchaczem w trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020.  
3. Słuchacz odbierający nagrodę musi do dnia 30.10.2019 r. poprawnie wypełnić formularz oraz udzielić odpowiedzi na pytanie 
zamieszczone na stronie www.szkolaperspektywa.pl w folderze „KONKURSY Z Perspektywa”  
4. Dział obsługi klienta kwituje odbiór nagrody.  
5. „Nagroda” zostanie przyznana po rozliczeniu w/w warunków, najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. przez Dyrektora Oddziału. 
6. W przypadku rezygnacji Słuchacza do dnia 05 listopada 2019 r. z Perspektywa traci on prawo do otrzymania „nagrody”. 
7. „Nagroda” jest przyznawana dla 1 (jednego) Słuchacza biorącego udział w Konkursie, w skali całej Firmy Perspektywa. 
8. Organizator może, według własnego uznania, stwierdzić nieważność i odmówić Wypłaty wykonanej niezgodnie z warunkami 
niniejszego regulaminu. 
  
§ 5 Postanowienia końcowe  
1. Podstawę prowadzenia Konkursu stanowi niniejszy regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady poszczególnych 
konkursów. Wszelkie objaśnienie i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
 

http://www.sukcesedukacja.pl/

