
REGULAMIN KONKURSU O SOPOCKĄ NAGRODĘ TURYSTYCZNĄ POD NAZWĄ 

„SOPOCKIE PERŁY” 

 

§1 
ORGANIZATOR 

 
1. Organizatorem konkursu o nagrodę turystyczną miasta Sopot pod nazwą „Sopockie Perły” 

(zwanego dalej: Konkursem) jest Sopocka Organizacja Turystyczna (SOT) z siedzibą w Sopocie 
(81-720) Plac Zdrojowy 2, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000052554, posiadająca numer NIP: 585-12-53-614, REGON: 191298942 (zwana dalej: 
Organizatorem). 

2. Konkurs ma charakter otwarty i finansowany jest przez Organizatora. 
 
 

§2 
IDEA KONKURSU 

 
1. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych, nowatorskich i spójnych z wizerunkiem 

Miasta Sopotu działań z zakresu rozwoju turystyki przeprowadzonych przez instytucje i firmy 
w Sopocie, których działalność bądź realizowane przez nich zadania wybitnie przyczyniają się 
do rozwoju turystyki w Sopocie. 

2. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki w pięciu następujących 
kategoriach:  

1) Pro eko, 
2) Wydarzenie roku, 
3) Kulinaria, 
4) Pobyt, 
5) Debiut.  

 
 

3. Nagrody są przyznawane przez Kapitułę Konkursową, o której mowa w § 4. 
 

 
§3 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury, organizacje społeczne i zawodowe, 
organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki oraz firmy prowadzące działalność  
w zakresie branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej lub związanej z organizacją 
wydarzeń kulturalnych i sportowych w  Sopocie, zwane dalej: Uczestnikiem. 

2. Ponad kryteria wskazane w ust. 1, w kategorii konkursowej Debiut udział wziąć mogą jedynie 
instytucje i firmy , które rozpoczęły działalność w Sopocie nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, 
wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, jak również osoby pozostające  



z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub 
kurateli. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie Kapituły Konkursowej.  

 
§4 

KAPITUŁA KONKURSOWA I ETAPY KONKURSU  
 

1. Wyłanianie zwycięzców Konkursu jest dwuetapowe. 
2. Pierwszy etap obejmuje głosowanie elektroniczne członków Sopockiej Organizacji 

Turystycznej. W głosowaniu udział wziąć mogą wszyscy członkowie Sopockiej Organizacji 
Turystycznej. 

3. Każdy członek Sopockiej Organizacji Turystycznej w terminie do 30 października 2019r.  
będzie mógł oddać po jednym głosie w każdej z kategorii konkursowych.  

4. Drugi etap głosowania polega na wyborze laureatów spośród zakwalifikowanych  
5 zgłoszeń w każdej z kategorii konkursowych z największą liczbą głosów uzyskanych  
w głosowaniu członków Sopockiej Organizacji Turystycznej. Na tym etapie głosowanie 
przeprowadza Kapituła Konkursowa. 

5. W przypadku jednakowej liczby głosów do drugiego etapu konkursu może zostać 
zakwalifikowanych więcej niż pięć zgłoszeń.  

6. Skład Kapituły konkursowej wybiera Rada Sopockiej Organizacji Turystycznej. W skład 
kapituły wchodzą członkowie stali: Prezydent Miasta Sopotu, Przewodniczący Komisji 
Turystyki i Uzdrowiska Rady Miasta Sopotu, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz Wiceprezes Sopockiej 
Organizacji Turystycznej.  

7. Dodatkowo członkami Kapituły są przedstawiciele/eksperci związani z poszczególnymi 
kategoriami konkursowymi, a ich kandydatury po uzgodnieniu z Zarządem SOT są 
zatwierdzane przez Radę Sopockiej Organizacji Turystycznej.  

8. Zgłoszenia oceniane będą przez Kapitułę Konkursowa powołaną przez Organizatora.  
9. Przewodniczący Kapituły  zostanie wybrany spośród członków stałych na pierwszym 

posiedzeniu kapituły.   
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 listopada 2019 r., zaś ogłoszenie wyników 

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. 
11. Termin obrad kapituły ustala przewodniczący.  
12. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne.  

 
 

§5 
KRYTERIA OCENY KONKURSU  

 
1. Kapituła ocenia zgłoszenia pod względem formalnym w zakresie zgodności z 

Regulaminem konkursu oraz pod względem merytorycznym. 

2. Kapituła Konkursowa ocenia zgłoszenia na podstawie następujących kryteriów 
wspólnych dla 5 kategorii: 
a) Spójność z wizerunkiem miasta Sopot tj. m.in. poprzez podkreślenie charakteru 

miasta, jego walorów turystycznych i kulturalnych, zgodność z uchwałą 
krajobrazową oraz Strategią marketingową turystycznego Miasta Sopotu; 

b) jakość i oryginalność działań lub produktów zgłoszonych do Konkursu; 
c) prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem. 



3. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły Konkursowej. 

4. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
5. W każdej kategorii Kapituła Konkursowa wyłania maksymalnie trzech nominowanych, 

spośród których wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu. Pozostali nominowani 
otrzymają wyróżnienie.  

6. Kapituła Konkursowa może wyłonić wyłącznie zwycięzcę Konkursu bez przyznawania 
wyróżnień, a także przyznać wyłącznie wyróżnienia bez wyłonienia zwycięzcy.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w jednej bądź kilku 
kategoriach bez wyłaniania nominowanych.  

 
 

§6 
TRYB ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW 

 
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji on-

line lub w wersji tradycyjnej. Obie formy formularza, dostępne są na stronie internetowej 
www.visit.sopot.pl oraz w Biurze Konkursu – siedzibie Sopockiej Organizacji Turystycznej, 
plac Zdrojowy 2, Sopot.   

2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  
3. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć dokumenty, zdjęcia itp., które potwierdzają 

działania Uczestnika, o których mowa w zgłoszeniu. 
4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (formularz on-line) lub osobiście w biurze 

Konkursu - Sopockiej Organizacji Turystycznej. 
5. Uczestnik wskazuje kategorię konkursową, w której dokonuje zgłoszenia zaznaczając 

odpowiednio w formularzu zgłoszeniowym 
6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia maksymalnie w 1 kategorii konkursowej  
7. Uczestnik zgłasza się do konkursu w imieniu własnym. 
8. Kapituła Konkursowa nie może zmienić Uczestnikowi kategorii konkursowej.  
9. Zgłoszenia można dokonać w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. Zgłoszenia 

dokonane po tym terminie nie będą przedmiotem oceny konkursowej.  
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.   
11. Dodatkowych informacji udziela biuro Konkursu: Alicja Kaczorowska-Rohde 

a.kaczorowska@visit.sopot.pl tel. 501 590 773:  
12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 r. podczas uroczystej gali, która 

odbędzie się w hotelu Sofitel Grand Hotel w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 12/14 
(zwana dalej: Galą). Niezwłocznie po tym terminie lista nominowanych, wyróżnionych  
i zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.visit.sopot.pl.  

13. Podczas Gali ogłoszone zostaną nominacje, spośród których zostanie ogłoszony Zwycięzca  
i przyznane zostaną wyróżnienia. 

14. Zwycięzca nieobecny na Gali ( lub osoba przez niego upoważniona) ma obowiązek zgłosić się 
do siedziby Organizatora w terminie 180 dni od dnia ogłoszenia wyników. W przypadku 
niepodjęcia nagrody w terminie 180 dni od daty ogłoszenia – nagroda pieniężna o której 
mowa w § 7 - przepada.  
 
 
 



 
§7 

NAGRODA 
 

1. W Konkursie przewiduje się nagrody  w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć 
tysięcy złotych) (zwaną dalej: Nagrodą) w każdej kategorii konkursowej (łącznie 5 nagród  
o wartości 5.000,00 zł każda, łączna kwota nagród wynosi 25.000,00 zł. brutto). Nagroda 
jest przeznaczona na realizację wybranego działania promocyjnego w uzgodnieniu  
z organizatorem konkursu. 

2. Nagroda zostanie wypłacona na podstawie faktur VAT wystawionych na Zwycięzcę  
i obejmujących wyłącznie działania promocyjne działalności Zwycięzcy w tym m.in. 
realizację strony internetowej; projekt, dystrybucję i druk folderów, ulotek reklamowych, 
realizację kampanii reklamowych, na kwotę co najmniej 5.000,00 zł. brutto  

3. Zwycięzca zobowiązany jest przedłożyć faktury VAT w terminie do 31 października 2020. 
4. Organizator po zweryfikowaniu przedłożonych przez Zwycięzcę faktur VAT wypłaci 

Zwycięzcy Nagrodę w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletu faktur VAT 
na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego. 

5. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych.  
6. Wyróżnieni w Konkursie otrzymają pisemny dyplom potwierdzający.    

  
 

§8 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  
1. Organizator stosuje zapisy Rozporządzenie 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 (zwane dalej: rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych).  

2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych osobowych przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla 
przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.  

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji 
zgłoszenia udziału w konkursie, przeprowadzenia głosowania przez Komisję Konkursową, 
opublikowania danych zwycięzców, wyróżnionych i nominowanych oraz upublicznienia 
wizerunku tych osób na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, 
przygotowania i realizacji działań promocyjnych oraz w celach sprawozdawczych.  

4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych (biuro@visit.sopot.pl). 
Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie głosowania  
a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że Organizator nie 
może wywiązać się ze zobowiązań określonych w § 4 - § 7 Regulaminu.  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
informujemy, iż: 
a) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Sopocka Organizacja 

Turystyczna z siedzibą w Sopocie, Plac Zdrojowy 2; 
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej 

jak w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody; 



c) dane osobowe będą pozyskiwane i przekazywane innym podmiotom realizującym 
Konkurs wyłącznie w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu  
i wykonawcom kampanii promocyjnych; 

d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  

e) dane osobowe zwycięzców, wyróżnionych i nominowanych w Konkursie będą 
przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie,  
z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w 
zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych; dane pozostałych uczestników Konkursu będą przechowywane 
do czasu rozstrzygnięcia edycji Konkursu;  

f) uczestnik konkursu ma prawo 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;  

g) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu; 

h) uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
 

§9 
INNE POSTANOWIENIA 

 
1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje 

Organizator.  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który formułuje zasady Konkursu. Wszelkie 

inne treści mają charakter wyłącznie informacyjny.  
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie 

oraz do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu, zmian dat zawartych w 
Regulaminie  
z przyczyn ważnych. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane wyłącznie 
na stronie internetowej www.visit.sopot.pl. 

4. Uzupełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego 
Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się ze Zwycięzcą.  

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu 
www.visit.sopot.pl. 

 
  

 


