REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROGRAMU PROMOCYJNEGO
PASZPORT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie promocyjnym prowadzonym
pod nazwą „Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”.
2. Program realizowany jest na terytorium Województwa Mazowieckiego.
3. Realizacja Programu rozpoczyna się 4 kwietnia 2014 r. i trwa do 31 października 2014 r.
4. Organizator może dowolnie decydować o późniejszym rozpoczęciu, wcześniejszym
zakończeniu lub przedłużeniu Programu. Informacja o zmianie terminu realizowania Programu
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mazovia.pl
oraz w siedzibie Organizatora, z wyprzedzeniem 14 dniowym i będzie zawierała warunki oraz
datę upływu terminu realizacji punktów.
§ 2. Definicje
1. Program – Program promocyjny prowadzony pod nazwą „Paszport Turystyczny
Województwa Mazowieckiego”.
2. Organizator – Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26,
03-719 Warszawa, www.mazovia.pl
3. Paszport – Turystyczny Paszport Województwa Mazowieckiego wydany w formie drukowanej
książeczki lub do pobrania w formacie PDF ze strony Organizatora www.mazovia.pl oraz w
formie aplikacji mobilnej Android.
4. Partnerzy Programu – „Koleje Mazowieckie – KM“ sp. z o.o. oraz Kompleks Basenów
Termalnych „Termy Mszczonów“.
5. Instytucje Kultury – instytucje kultury wyszczególnione w Paszporcie (właściciele, zarządcy
atrakcji/obiektów turystycznych wymienionych w Paszporcie).
6. Kupon Konkursowy – kupon, na którym Uczestnik, posiadacz drukowanej formy Paszportu
zbiera Punkty.
7. Uczestnik Programu – osoba fizyczna, posiadająca Paszport lub będąca użytkownikiem
aplikacji mobilnej biorąca udział w Programie.
8. Punkty – zebrane w poszczególnych instytucjach kultury oraz u Partnera Programu pieczątki
lub meldunki z aplikacji mobilnej wymieniane są na punkty.
9. Konto Facebook – użytkownik aplikacji mobilnej w celu zdobywania punktów musi zalogować
się na własne konto Facebook w aplikacji i tylko w ten sposób może rejestrować meldunki.
§ 3. Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
2. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie Paszportu. Paszporty są do odebrania
u Partnera Programu i w Instytucjach Kultury, podczas wybranych wydarzeń odbywających
się na terenie Mazowsza, lub do pobrania w sklepie Google Play dla urządzeń mobilnych
z systemem operacyjnym Android oraz na stronie www.mazovia.pl w formie pliku do pobrania.
Lista z adresami miejsc, gdzie można otrzymać Paszport jest dostępna na stronie
www.mazovia.pl w zakładce “Kultura i Turystyka“.
3. Paszport jest bezpłatny, a jego odbiór przez Uczestnika nie wymaga potwierdzenia ani
podawania danych osobowych. Paszport w formie aplikacji mobilnej również jest bezpłatny,
ale jego pobranie na urządzenie mobilne może się wiązać z dodatkowymi kosztami transmisji
danych – ich koszt zależny jest od danego operatora komórkowego lub sieci WIFI.
4. Uczestnicy Programu posługujący się papierową wersją Paszportu, w tym wydrukami
ze strony www.mazovia.pl, aby wziąć udział w losowaniu nagród powinni dostarczyć Kupon
Konkursowy podstemplowany pieczątkami poszczególnych Partnerów i Instytucji Kultury oraz
podpisaną kartę identyfikacyjną stanowiącą integralną część Kuponu.
5. Uczestnicy Programu posługujący się aplikacją mobilną, aby wziąć udział w losowaniu
nagród powinni wyrazić wolę wzięcia w nim udziału. W przypadku osiągnięcia wymaganej
minimalnej liczby punktów użytkownik
aplikacji mobilnej otrzyma
informację
o zakwalifikowaniu się do udziału w losowaniu.

6. Uczestnik może dokonać wyboru tylko jednej z wersji Paszportu tj. skorzystać z drukowanej
książeczki lub wydruku ze strony www.mazovia.pl lub aplikacji mobilnej i złożyć tylko jeden
kupon konkursowy/kartę identyfikacyjną.
7. Poszczególni Partnerzy i Instytucje Kultury mogą oferować dla uczestników Programu
specjalne upominki lub zniżki za wstęp do obiektu. Informacje o zniżkach znajdują się w
Paszporcie, a odpowiedzialność za ich realizację spoczywa wyłącznie po stronie Instytucji
Kultury lub Partnera Programu.
8. Uczestnik Programu poprzez odbiór Paszportu lub logując się ze swojego konta Facebook do
aplikacji mobilnej oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
9. Uczestnik zbiera punkty w formie pieczątki lub meldunki w aplikacji mobilnej u wskazanych
Partnerów Programu i w Instytucjach Kultury:
1) Pieczątka/meldunek uzyskane w Instytucji Kultury z terenu m. st. Warszawy – to 1 punkt;
2) Pieczątka/meldunek uzyskane u Partnera lub w Instytucji Kultury z obszaru poza m. st.
Warszawa – to 2 punkty;
10. Warunkiem uzyskania pieczątki w Paszporcie jest zwiedzenie obiektu/wystawy/ekspozycji lub
obecność podczas wydarzenia organizowanego przez Instytucje Kultury.
11. Warunkiem uzyskania punktu w aplikacji mobilnej Paszport jest zwiedzenie
obiektu/wystawy/ekspozycji lub obecność podczas wydarzenia organizowanego przez
Instytucje Kultury, a następnie zalogowanie się w aplikacji za pomocą konta Facebook i
zameldowanie się w danym miejscu potwierdzone pozycją z geolokalizacji urządzenia. W celu
geolokalizacji użytkownik musi zezwolić aplikacji na lokalizowanie pozycji użytkownika za
pomocą GPS.
12. W Programie nie mogą brać udziału Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz pracownicy Partnerów Programu i Instytucji Kultury.
13. W przypadku udziału w programie osoby małoletniej konieczne jest dodatkowo złożenie
podpisu na kuponie konkursowym/karcie identyfikacyjnej przez jej opiekuna prawnego.
§ 4. Nagrody
1. Nagrodami w Programie są:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu turystycznego o wartości 600 zł – 5 szt.
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu turystycznego o wartości 500 zł – 5 szt.
III nagroda – roczny karnet wstępu do Kompleksu Basenów Termalnych „Termy Mszczonów“
o wartości 400 zł – 3 szt.
2. Nagrody podzielono według następujących kryteriów:
1) za zebranie od 30 punktów i więcej – I nagroda;
2) za zebranie od 26 punktów – II nagroda;
3) za zebranie od 22 punktów – III nagroda.
3. Nagrody przyznawane są w drodze losowania, termin losowania do 1 grudnia 2014 roku.
4. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest:
1) dostarczenie do siedziby Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715
Warszawa w terminie do 31 października 2014 roku (w przypadku wysłania pocztą
decyduje data stempla pocztowego), Kuponu Konkursowego zawierającego odpowiednią
liczbę zebranych pieczątek wraz z wypełnioną i podpisaną kartą identyfikacyjną.
2) zgłoszenie udziału w konkursie z poziomu aplikacji mobilnej poprzez konto Facebook
Uczestnika. W przypadku wylosowania nagrody, warunkiem jej odebrania będzie
dostarczenie do siedziby Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715
Warszawa, wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej.
5. Nagrody będą losowane dla każdej kategorii osobno. Losowanie rozpocznie się od I nagrody.
Po wyłonieniu zwycięzców pozostali niewylosowani Uczestnicy zostaną włączeni do losowań
kolejnych, niższych nagród z każdej kategorii.
6. Uczestnicy Programu, którzy nie wylosują nagród w kategoriach od I do III wezmą udział w
losowaniu dodatkowych nagród (wśród nich m.in.: plecaki, saszetki turystyczne na biodro,
albumy o Mazowszu).
7. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Możliwy też będzie ich osobisty odbiór w siedzibie
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, III p., pokój 309.

8. W przypadku osobistego odbioru nagrody, jeśli jej laureatem jest osoba małoletnia,
wymagana jest obecność jej opiekuna prawnego.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nagród wskazanych w Regulaminie
innymi (o równoważnej wartości), w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od niego
dostarczenie nagród nie będzie możliwe.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez
Uczestnika Programu, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu.
12. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Programu nagrody do 31 grudnia 2014 r.,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania jej na inne cele promocyjne.
13. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać będzie komisja składająca się
z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie zarządzenia.
14. Obligatoryjnie jednym z członków komisji będzie przedstawiciel wydziału Prawno –
Legislacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
15. Komisja z przebiegu losowania sporządzi protokół, który zawierał będzie datę i miejsce
losowania, skład Komisji wraz z podpisami, liczbę Uczestników w tym informacje na temat
liczby Uczestników wykluczonych z losowania ze względów formalnych oraz liczby
Uczestników dopuszczonych do udziału w losowaniu. Listę wylosowanych Uczestników
Programu wraz z informacją o nagrodach, które zostały im przyznane.
16. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mazovia.pl i zawierać
będzie imię i nazwisko Uczestnika.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o ile nie wpływa to na
pogorszenie warunków Programu dla jego Uczestników.
Wszelkie informacje o programie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 520/552 lub
wysyłając pytania na adres e-mail: paszport@mazovia.pl

