Regulamin Konkursu
realizowanego w ramach kampanii pod nazwą
„Lato z Kartą Łodzianina”
(zwanego dalej: “Konkursem”)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin
1. Konkurs pod nazwą „Lato z Kartą Łodzianina” zwany dalej Konkursem jest organizowany
na

zasadach

określonych

niniejszym

Regulaminem

i zgodnie

z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa a także Regulaminem Karty Łodzianina dostępnym na
stronie internetowej www.kartalodzianina.pl
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs dedykowany jest Użytkownikom Karty Łodzianina i osobom, które chcą być
Użytkownikami Karty Łodzianina i spełniają przesłanki do bycia Użytkownikiem Karty
Łodzianina zgodnie z Regulaminem Karty Łodzianina.
4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia:
a) Karta Łodzianina − plastikowa lub dostępna na telefonie w postaci aplikacji mobilnej
Karta Łodzianina, karta posiadająca indywidualne numery w postaci kodu paskowego
i QR kodu, stanowiąca również identyfikator Użytkownika Systemu Karty Mieszkańca
dostępnego

na

stronie

internetowej:

www.kartalodzianina.pl.

Identyfikatorem

Użytkownika może być też Aplikacja Karta Łodzianina.
b) Użytkownik Karty − posiadacz Karty Łodzianina, który dokonał aktywacji Karty.
c) Aplikacja Karta Łodzianina − aplikacja mobilna, czyli oprogramowanie działające na
urządzeniach przenośnych, funkcjonujące na urządzeniach z mobilnym systemem
operacyjnym iOS oraz na urządzeniach z mobilnym systemem operacyjnym Android,
dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach App Store i Google Play. Aplikacja
Karta Łodzianina stanowi identyfikator Użytkownika Systemu w portalu dostępnym na
stronie internetowej: www.kartalodzianina.pl i jest w ten sposób powiązana z Kontem.
d) Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu Łódzkiej Karty Mieszkańca, który na
podstawie umów zawartych z Organizatorem oferuje swoje produkty lub usługi
Użytkownikom Karty na specjalnych warunkach, określonych w Spisie Ofert.
e) Partner Sponsor – Partner, który ufundował nagrody w Konkursie.

1.2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Łódzka Organizacja Turystyczna, z siedzibą
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 28 lok 2U 90-269, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS 0000676009,
posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-219-92-52.

1.3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na zbieraniu punktów przyznawanych przez Organizatora. Punkty
przyznawane są za rejestrację nowego Użytkownika Karty oraz za skorzystanie przez
Użytkownika Karty z usług lub produktów objętych rabatem w ramach Karty Łodzianina
u partnerów. Oferta dostępna jest w Spisie Ofert.
2. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy posiadać zarejestrowaną i aktywną Kartę
Łodzianina lub zarejestrować się jako Użytkownik Karty i aktywować Kartę Łodzianina.
3. Punkty przyznawane są za wykonanie określonych czynności do których zalicza się:
a) 1 (słownie: jeden) punkt (zwany dalej: "Punktem") – za skorzystanie z Karty
Łodzianina u Partnerów, którzy uczestniczą w projekcie Karta Łodzianina, ale nie
ufundowali żadnej nagrody.
b) (słownie: pięć) punktów za skorzystanie z Karty Łodzianina u Partnerów
Sponsorów.
c) 1 (słownie: jeden) punkt za założenie konta Użytkownika Karty.
d) 10 (słownie dziesięć) punktów za wyrażenie podczas rejestracji Karty Łodzianina
zgody marketingowej na otrzymywanie newslettera od Łódzkiej Organizacji
Turystycznej.
e) (słownie dziesięć) punktów za wyrażenie podczas rejestracji Karty Łodzianina
dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
przez Prezydenta Miasta Łodzi.
4. Niezależnie od punktacji wskazanej powyżej wszyscy Użytkownicy Karty, którzy
zarejestrowali się przed rozpoczęciem Konkursu również otrzymają 1 punkt za
założenie konta oraz po 10 punktów za wyrażone wcześniej zgody marketingowe
(zgody marketingowej na otrzymywanie newslettera od Łódzkiej Organizacji
Turystycznej

oraz

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

w celach

marketingowych przez Prezydenta Miasta Łodzi).
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgromadzenie przez Użytkownika Karty w trakcie
trwania Konkursu największej ilości punktów. W przypadku zebrania jednakowej ilości

punktów uprawniających do otrzymania danej nagrody przez dwóch lub więcej
Użytkowników, decydować będzie pierwszeństwo zdobycia tejże ilości punktów.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody, które uzależnione są od ilości zebranych
punktów
a) I miejsce – Voucher dla dwóch osób na lot w dwie strony na trasie Łódź-Trapani
(Sycylia) liniami lotniczymi Lumiwings (bilet w taryfie Light obejmującej 8 kg bagaż
podręczny oraz 23 kg bagaż rejestrowany)
b) II miejsce – Voucher dla dwóch osób na lot w dwie strony na trasie Łódź-Palermo
(Sycylia) liniami lotniczymi Lumiwings (bilet w taryfie Light obejmującej 8 kg bagaż
podręczny oraz 23 kg bagaż rejestrowany)
c) III miejsce – Voucher dla dwóch osób na lot w dwie strony na trasie Łódź-Forli
(Bolonia) liniami lotniczymi Lumiwings (bilet w taryfie Light obejmującej 8 kg bagaż
podręczny oraz 23 kg bagaż rejestrowany)
7. Pozostałe nagrody wymienione są w załączniku numer jeden do Regulaminu.
8. Kolejne nagrody będą przyznawane do wyczerpania.
9. W ramach Konkursu jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
10. Aktualna liczba punktów zebranych przez każdego z uczestników Konkursu jest
dostępna dla Uczestnika po zalogowaniu na konto na stronie www.kartalodzianina.pl
lub w aplikacji mobilnej Karta Łodzianina w zakładce „Profil”.

2. Zasady Konkursu
2.1. Uczestnicy
1. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Organizatora i adresowany jest do osób
posiadających konto w systemie Karty Łodzianina z aktywnym Pakietem Mieszkańca 2021
oraz będących Użytkownikami Karty w formie plastikowej karty i/lub aplikacji mobilnej
Karta Łodzianina.
2. Z Karty Łodzianina może korzystać wyłącznie osoba będąca jej właścicielem. W razie
wątpliwości co do jej autentyczności lub tożsamości jej okaziciela, jest on zobowiązany do
jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów.
3. Punkty u danego Partnera naliczane są nie częściej niż raz na godzinę.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego
stopnia,

a także

wszystkie

osoby

pozostające

z Organizatorem

w stosunku

cywilnoprawnym.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania korekty punktów (ich zmniejszenia)
w przypadku naliczenia punktów u Partnera przez tego Partnera lub jego pracowników.

6. Organizator

zastrzega

sobie

możliwość

zażądania

do

wglądu

paragonów

dokumentujących zakup usług, za które Użytkownik Karty otrzymał punkty.
7. Przystąpienie do Konkursu nie wymaga jakiejkolwiek zgody ani dokonywania jakichkolwiek
czynności przez Użytkownika Karty.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Ponadto Organizator nie pokrywa żadnych
kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
9. W okresie trwania Konkursu, wskazanym w pkt. 2.2 ust. 1, zasady Konkursu są integralną
częścią

Regulaminu

Karty

Łodzianina

dostępnego

na

stronie

internetowej

https://kartalodzianina.pl/ i tym samym wszyscy użytkownicy tego systemu korzystający
w tym okresie z plastikowych kart i/lub aplikacji mobilnej Karta Łodzianina wyrażają zgodę
na zasady Konkursu i akceptują jego regulamin, tym samym zostając uczestnikami
Konkursu.

2.2. Terminy
1. Konkurs odbywać się będzie od 28 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 września 2021 roku. Zwycięzcy Konkursu zostaną
powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.
3. Nagrody będzie można odebrać w terminie do 30 września 2021 roku. Po tej dacie nagrody
zostaną przyznane osobom które zajęły kolejne dalsze miejsca.
4. Rezerwacja biletów i realizacja voucherów wymienionych w punkcie 1.3 podpunkt 6. lit. a,
b i c jest możliwa do 29.10.2021. W przypadku odwołania lotów przez linię Lumiwings,
nagroda zostanie zamieniona na lot dla dwóch osób w dwie strony na destynacji dostępnej
z łódzkiego lotniska. Voucher będzie do wykorzystania na loty do 30.10.2021.
5. Nagrody zostaną przekazane laureatom w sposób wskazany przez Organizatora.
6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą odebrać nagrodę w towarzystwie
rodzica / opiekuna prawnego.
7. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród,
wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę
wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia
laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały
im przyznane, są wyłączone.
8. Organizator oświadcza, że z uwagi na jednorazową wartość nagrody nie przekraczającą
kwoty 2000 zł oraz zastrzeżenie udziału w Konkursie wskazane w pkt. 2.1 jest ona
zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt.
68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1387. t.j. z późn. zm.).

3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Łódzka Organizacja
Turystyczna: Daria Sarnowska iod@lodz.travel
3. Celem przetwarzania danych jest udział i rozstrzygnięcie Konkursu na podstawie art.
6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane zbierane podczas Konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
z wyjątkiem partnerów z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych
takie jak Partner Technologiczny. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.
6. Dane przetwarzane podczas trwania Konkursu nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu
oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b)

za zachowanie podmiotów prowadzących usługi poczty oraz operatorów sieci
internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości
w przebiegu Konkursu.

2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona
do wartości szkody rzeczywistej, nie większej jednak niż równowartości nagrody
wskazanej w Regulaminie.

3. Organizator uprawniony jest zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu, w szczególności w każdym czasie może Konkurs przedłużyć,
skrócić bądź przerwać.
4. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.

Załącznik numer 1

NAZWA FIRMY

UFUNDOWANA NAGRODA

4 Cars

Zestaw gadżetów ProfiAuto

4Cars

Zestawy Lego nr 76896

4Cars

zestaw kosmetyków samochodowych marki Motul

AREATOUR

Vouchery na usługi

Bio studio Agnes

Vouchery na wybrane usługi:
1. zabieg leczniczy dowolnej części ciała 30 minut wykonywany przez
dyplomowanego masażystę
2. zabieg bańką chińską dowolnej części ciała 30 minut wykonywany
przez mgr fizjoterapii
3. strzyżenie włosów z modelowaniem i sauną parową regeneracyjnoodżywczą
4. stylizacja brwi z henną pudrową wraz z regulacją i nadaniem
optymalnego kształtu
5. oczyszczanie twarzy za pomocą kawitacji (peeling kawitacyjny)

Bju Skin

Vouchery na dowolne zabiegi w gabinecie

Centralne Muzeum Włókiennictwa

Książka "Abakanowicz.Metamorfizm", koncepcja i redakcja naukowa:
Marta Kowalewska

Centrum Psychologii i Sztuki "Damy Radę"

Voucher na warsztaty

FLIXBUS

2-osobowy voucher na dowolny przejazd w obie strony z oferty siatki
połączeń FLIXBUS POLSKA

Great Island

Vouchery na pojedyncze wejście na zajęcia dla 1 osoby

Great Island

Vouchery na pojedyncze wejście na zajęcia dla 2 osób

Great Island

Vouchery na 4 wejścia na lekcje tańca dla 1 osoby

ŁOT

Maskotka Miś Uszatek średni 30 cm (mix wzorów)

ŁOT

Maskotka Mis Uszatek mały 23 cm (jeden wzór)

ŁOT

Książka "Łódź 99 miejsc" (aut. R. Tomczyk) wyd. Księży Młyn

ŁOT

Zestawy łódzkich pamiątek

Maga Cosmetics

Zestawy hybrydowych lakierów do paznokci

Manufaktura

Vouchery na zakupy w całym Centrum Handlowym

Międzynarodowa Szkoła Sztuki Kulinarnej
„ASHANTI ATELIER”

voucher na dowolne szkolenie lub warsztaty w Ashanti Atelier

Ogród Zoologiczny w Łodzi

Gry planszowe "Łódzki Pan" edycja limitowana dla Zoo

Ośrodek Języka Rosyjskiego Na Wostok

Pakiet dwóch indywidualnych, 60-minutowych lekcji języka rosyjskiego

Presto

Vocher do restauracji (Piotrkowska 67, Maratońska 67a)

PRO LASER CLINIC

Vouchery na usługi

PUMA

Zestawy prezentowe

Ramirent

Zestaw prezentowy (damski i męski)

Salon fryzjerski Gosia

Zestaw kosmetyków (dla kobiet i mężczyzn)

TakaPara

zestaw trzech par skarpetek marki TAKAPARA

Top Secret

Voucher na zakupy

Tor Łódź

2 kody umożliwiające zapisanie się na TD auto 2,5h oraz TD moto
2,5h

T-Point Studio

Voucher na sesje coachingową z Kreatorem Wizerunku

Yoga Centrum

Jednorazowe wejściówki na zajęcia (dla jednej osoby)

Yoga Centrum

Karnety na zajęcia (dla jednej osoby)

