1REGULAMIN KONKURSU OFERT
dla lokali gastronomicznych uczestniczących w kampanii Miasta Gdańska
„Rowerem do pracy – Kręć kilometry dla Gdańska”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
w konkursie składania ofert dla lokali gastronomicznych uczestniczących w kampanii Miasta
Gdańska „Rowerem do pracy – Kręć kilometry dla Gdańska”, sposób wyłonienia ofert, a także
prawa i obowiązki oferenta.
2. Konkurs organizowany jest przez Gdańską Organizację Turystyczną z siedzibą w Gdańsku (80530) przy ul. Uczniowskiej 22 będącą stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
pod numerem KRS: 0000139108, posiadająca numer NIP: 5832887298, REGON: 19288297900000
(zwaną dalej: „Organizatorem”).
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach
udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest wysyłać na adres e-mail: got@visitgdansk.com.
4. Konkurs organizowany jest pod patronatem Miasta Gdańska, który sponsoruje nagrody dla
laureatów kampanii „Rowerem do pacy – Kręć kilometry dla Gdańska” w postaci elektronicznych
bonów uprawniających do realizacji usługi gastronomicznej w lokalach gastronomicznych
wybranych restauratorów.
5. Informacje o Konkursie zostaną opublikowane stronie internetowej Organizatora pod adresem
https://visitgdansk.com oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
§2
Organizacja Konkursu
1. Konkurs będzie prowadzony na terenie Miasta Gdańska w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz sposobu wyłonienia ofert, Organizator powoła
Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez
Organizatora.
3. Konkurs jest jednoetapowy i polega na wyłonieniu ofert według kryterium czasu zgłoszenia.
4. Zwycięscy konkursu zostaną zakwalifikowani jako lokale gastronomiczne biorące udział
w przygotowaniu i realizacji 1000 elektronicznych bonów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy
przez laureatów kampanii „Rowerem do pacy – Kręć kilometry dla Gdańska”, przy czym każdy
bon może zostać wykorzystany jednorazowo z możliwością dopłaty za usługę gastronomiczną za
wyjątkiem napoi alkoholowych w terminie od 1 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
5. Każdy ze zwycięzców konkursu może otrzymać uprawnienie do wyemitowania maksymalnie
40 elektronicznych bonów o których mowa powyżej.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne. Istnieje możliwość łączenia bonów do tego
samego lokalu gastronomicznego.
7. Konkurs uważa się za ważny o ile wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca jego wymogi
i warunki.

§3
Składanie ofert
1. Oferty należy składać od dnia 11 września 2020 roku do dnia 21 września 2020 roku do godz.
16:00 osobiście w siedzibie Organizatora lub korespondencyjnie bądź poprzez zgłoszenie
elektronicznie na adres got@visitgdansk.com z dopiskiem „Konkurs ofert dla lokali
gastronomicznych” z zastrzeżeniem §2 ust. 3 Regulaminu.
2. W przypadku zgłoszenia korespondencyjnego, ocena zachowania powyższego terminu następuje
na podstawie daty stempla pocztowego poświadczającego termin nadania przesyłki. Właściwy
adres do wysyłki to: Gdańska Organizacja Turystyczna, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, z
dopiskiem „Konkurs ofert dla lokali gastronomicznych”.
3. Oferty spóźnione lub z innych względów niedopuszczalne podlegają odrzuceniu przez
Organizatora.
4. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które łącznie spełniają następujące wytyczne:
1) prowadzą lokal gastronomiczny na terenie Miasta Gdańska,
2) posiadają obsługę kelnerską;
3) serwują dania obiadowe z możliwością konsumpcji przy stolikach;
4) posiadają co najmniej 20 miejsc siedzących w lokalu gastronomicznym w przeliczeniu
uwzględniającym aktualne ograniczenia epidemiologiczne;
5) dania serwowane w lokalu gastronomicznym są przygotowywane na miejscu ze świeżych
produktów.
2. Oferta złożona przez lokal nie spełniający powyższych warunków podlega odrzuceniu przez
Organizatora.
3. Oferent zobowiązany jest złożyć Organizatorowi oświadczenie o spełnieniu powyższych
kryteriów, które podlega weryfikacji Komisji.
§5
Oferta i zakończenie postępowania konkursowego
1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę
w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko oferenta lub firmy
2) adres siedziby i korespondencyjny;
3) dodatkowe dane kontaktowe: e-mail lub numer telefonu kontaktowego;
4) w razie działania przez pełnomocnika wymagany jest dokument potwierdzający umocowanie;
5) dane dotyczące prowadzonego lokalu gastronomicznego;
6) oświadczenie o którym mowa w §4 ust. 3;
7) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty.

3. Oferenci winni monitorować stronę Organizatora przez cały okres konkursu. W razie
jakichkolwiek zmian w zakresie czy formule dokumentacji, Organizator udostępni nową treść na
stronie internetowej.
4. Przed złożeniem oferty Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z warunkami postępowania. Osobą upoważnioną do udzielania
wyjaśnień jest: Anna Marzec (e-mail: anna.marzec@visitgdansk.com).
5. Dane zawarte w ofertach służą wyłącznie do wyłonienia ofert zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, a Organizator zobowiązuje się nie ujawniać ich treści osobom trzecim.
6. Przedłożone oferty podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dokonywanej przez
Komisję.
7. W przypadku stwierdzenia braków lub niejasności w przedłożonych dokumentach Komisja
zwraca się do Oferentów o wyjaśnienie lub ewentualne uzupełnienie brakujących dokumentów,
w terminie wskazanym przez Komisję. Komisja ma prawo zwrócić się do Oferenta więcej niż
jeden raz o wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów jeśli złożone wyjaśnienia lub uzupełnienia
będą nadal budziły wątpliwości Komisji/Organizatora.
8. Oferty, które nie spełniły warunków udziału w postępowaniu (już po uzupełnieniu
dokumentów/złożeniu wyjaśnień) nie podlegają dalszej ocenie i zostają uznane za odrzucone.
9. Z postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół. Lista zwycięzców konkursu lub
informacja o braku ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
10. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są zawrzeć z Organizatorem umowę o warunkach płatności
i realizacji bonów stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od dnia
zakończenia konkursu. Jeżeli oferent nie podpisze umowy lub z innych przyczyn odstąpi od
udziału w konkursie, w tym zaprzestanie prowadzenia lokalu gastronomicznego, Organizator
może wybrać następnego Oferenta w kolejności zgodnie z czasem zgłoszeń.
§6
Prawa Organizatora
1. Przed upływem terminu składania ofert bądź zakończenia konkursu zgodnie z §2 ust. 3
Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu. Dokonana zmiana Regulaminu
zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Organizator przedłuży termin składania ofert informując o tym Oferentów oraz
publikując tę informację na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego na każdym jego etapie
bez podania przyczyn, z którego to tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Ewentualne unieważnienie postępowania konkursowego zostanie ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest Gdańska
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80- 530) przy ul. Uczniowskiej 22. Jeżeli w ramach
konkursu przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników,
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informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać
przez Państwa im udostępniona.
Dane przetwarzane będą zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia na 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku Parlamentu europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu dokonania wyboru ofert w konkursie dla lokali gastronomicznych uczestniczących
w kampanii Miasta Gdańska „Rowerem do pracy – Kręć kilometry dla Gdańska” na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia postępowania konkursowego lub do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Gdańską Organizacją
Turystyczną.
Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Posiadają Państwo prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania
i ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z prowadzonego
postępowania konkursowego, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie złożonej oferty
przez Organizatora konkursu.
Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych. Informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
daria@lepsze.it.

Załącznik: Wzór umowy zawieranej ze zwycięzcą/cami konkursu.

