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1.KONKURS LOJALNOŚCIOWY - KLUB MAŁOPOLANINA 
 
1.1.Organizator Konkursu  
Organizatorem konkursu pod nazwą: „Konkurs Lojalnościowy – Klub Małopolanina” jest Urząd 
Marszałkowski  Województwa Małopolskiego – Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli,  z siedzibą 
przy Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruksela (Belgia), zwany dalej „Organizatorem”. 
 
1.2. Czas i miejsce Konkursu  
Konkurs przeprowadzany jest w Brukseli (Belgia). Rozpoczęcie konkursu miało miejsce podczas „Dni 
Małopolski w Brukseli” (wrzesień 2012), a zakończy się kiedy co najmniej trzy osoby zbiorą  
w „paszporcie Klubu Małopolanina” wymaganą ilość pieczątek z logo Małopolski i zgłoszą ten fakt 
Organizatorowi drogą emailową (z załączonym skanem „paszportu Klubu Małopolanina”). Oficjalne 
zakończenie konkursu nastąpi podczas jednego ze spotkań „Klubu Małopolanina”.  
 
1.3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu  
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu wyłoniona przez 
Organizatora, zwana dalej „Kapitułą Konkursu”.  
 
2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
2.1. Uczestnicy Konkursu  
Uczestnikiem Konkursu może być każdy członek „Klubu Małopolanina”, który w czasie trwania 
konkursu zbierze w „Paszporcie Klubu Małopolanina” 8 pieczątek z logo Małopolski i powiadomi  
o tym fakcie Organizatora Konkursu, przesyłając drogą emailową skan „Paszportu Klubu 
Małopolanina” z widocznym imieniem i nazwiskiem posiadacza oraz stroną z zebranymi pieczątkami. 
Informację w tej sprawie należy przesłać na adres: bruxelles@umwm.pl, z dopiskiem w tytule 
wiadomości : „Klub Małopolanina” - konkurs lojalnościowy – losowanie nagród. 
 
2.2. „Paszporty Klubu Małopolanina” wydawane są osobom chętnym, podczas spotkań „Klubu 
Małopolanina”. Informacje o spotkaniach są publikowane na stronie internetowej Przedstawicielstwa 
Małopolski w Brukseli: www.malopolskaregion.eu  (podstrona „Klub Małopolanina”). 
 
 
3.PRZEBIEG KONKURSU  
 
3.1. Zadanie konkursowe  
 
Konkurs polega na: 

 Uczestniczeniu w spotkaniach „Klubu Małopolanina”, organizowanych kilka razy w roku przez 
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli - każde spotkanie potwierdzone będzie 1 pieczątką 
i datą.  

 Pomocy, w formie wolontariatu, udzielanej Przedstawicielstwu Małopolski w Brukseli przy 
organizacji imprez – potwierdzonej 2 pieczątkami i datą. 

 Zgłaszaniu propozycji tematów „Klubu Małopolanina” oraz nazwisk osobistości związanych  
z regionem Małopolski, które miałyby te spotkania uświetnić swoją obecnością – każda 
zaakceptowana przez Kapitułę Konkursu propozycja będzie potwierdzona 2 pieczątkami  
i datą. Propozycje należy przesyłać na adres bruxelles@umwm.pl z dopiskiem w tytule 
wiadomości : „Klub Małopolanina” – propozycja tematu spotkania. 
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3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu  
Kapituła Konkursu przyzna nagrodę trzem, losowo wybranym, uczestnikom konkursu, którzy  zgłosili 
Organizatorowi fakt zebrania wymaganej liczby pieczątek, a podczas spotkania „Klubu Małopolanina” 
przedłożą swój „Paszport Klubu Małopolanina” z 8 pieczątkami z logo Małopolski. Losowanie będzie 
publiczne, w trakcie jednego spotkania Klubu Małopolanina. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie 
przysługuje od niego odwołanie.  
 
3.3 Finaliści konkursu, którzy wzięli udział w losowaniu nagród, ale nie zostaną wylosowani, mają 
prawo zachować dotychczasowy „Paszport Klubu Małopolanina” i zgłosić go do losowania w kolejnej 
edycji konkursu. Niezależnie od tego, osoby te mogą poprosić o wydanie drugiego paszportu „Klubu”, 
w którym zbierać będą kolejne pieczątki i przedłożyć w kolejnej edycji konkursu dwa paszporty, tym 
samym zwiększając swoje szanse na wylosowanie nagrody.  
 
3.4. Paszporty trzech zwycięzców, wyłonionych w aktualnej edycji Konkursu zostaną komisyjnie 
zniszczone.  
 
 
4. NAGRODA  
 
4.1. Nagrody w Konkursie  
Główny zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną – niespodziankę. 
Dwaj pozostali laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów upominkowych. 
 
4.2. Odbiór nagród w Konkursie  
Nagrodę może odebrać wyłącznie Zwycięzca lub - w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun 
prawny, za okazaniem dokumentu tożsamości.  
Odbiór nagrody należy potwierdzić własnoręcznym podpisem. 
W razie nieodebrania nagrody, nagroda przepada.  
Nie ma możliwości przesłania nagrody pocztą.  
 
4.3. Zastrzeżenie  
Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.  
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
5.1. Publikacja regulaminu  
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Przedstawicielstwa Małopolski  
w Brukseli: www.malopolskaregion.eu  (podstrona „Klub Małopolanina”) przez cały czas trwania 
konkursu.  
 
5.2. Dodatkowe Informacje  
Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli 
bruxelles@umwm.pl 
 
 5.3 Kontynuacja konkursu w edycji 2015 - 2016 
Organizator planuje kontynuować konkurs w kolejnych latach. W związku z powyższym, członkowie 
Klubu Małopolanina, którzy do zakończenia bieżącej edycji konkursu uzbierają mniej pieczątek, 
zachowują swoje „Paszporty Klubu Małopolanina” i mają prawo brać udział w następnej edycji 
konkursu.  
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