REGULAMIN KONKURSU
NA FUNPAGE’U NA FACEBOOKU
PORTU LOTNICZEGO ZIELONA GÓRA/BABIMOST
pn. „Odlotowe Walentynki”
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§1
POSTANOWENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) oraz
fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament
Infrastruktury i Komunikacji, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zwany dalej „Organizatorem”.
Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dalej zwana
„Uczestnikiem”.
Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn.
zmianami) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych
do tej ustawy.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu Pracy przez Uczestnika zawierającej:
a) krótki tekst/wiersz (max. do 300 słów) o tym, dlaczego kocha latać samolotem oraz
b) jedno romantyczne zdjęcie (w formacie jpg) ze swoim wizerunkiem z motywem
podróżowania lub samolotu/latania
i przesłaniu całości na adres mailowy Organizatora: lotnisko@lubuskie.pl z dopiskiem w tytule:
KONKURS – ODLOTOWE WALENTYNKI.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
Konkurs trwa od dnia 29 stycznia 2018 r. od godziny 10:00 do dnia 11 lutego 2018 r. do godz.
22:00.

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Napisanie przez uczestnika tekstu/wiersza oraz przesłanie zdjęcia, jest jednoznaczne z:
a) akceptacją warunków Konkursu i Regulaminu dostępnego na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/airport.lubuskie/;
b) oświadczeniem Uczestnika, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych
i majątkowych do przesłanej Pracy;
c) prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej Pracy nie są w żaden sposób
ograniczone ani obciążone;
d) zgłoszona Praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr
osobistych osób trzecich.
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Organizator uzyskuje uprawnienie do
przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zmianami) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922) danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z procedurą
konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody.
Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując swe wnioski
listem poleconym na adres Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie zgodne z poniższą formułą:
„Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 poz. 922) na przetwarzanie moich danych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze. Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem
podanych danych jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który będzie przetwarzać
dane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową Konkursu, rozstrzygnięciem
Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody. Zostałem(am) ponadto
poinformowany(a), że mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując
swe wnioski na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057
Zielona Góra. Ponadto wyrażam również zgodę na przekazywanie i udostępnianie moich danych
podmiotom, które współpracują z Organizatorem przy urządzeniu Konkursu, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.”
4. Poprzez przesłanie Pracy w celu udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi prawo do
nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z Pracy i wizerunków na niej utrwalonych w dowolny
sposób dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu,
ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody, w tym w szczególności do zwielokrotniania
i rozpowszechniania Pracy i wizerunków na niej utrwalonych na stronach internetowych
Organizatora, profilu społecznościowym Organizatora oraz w celu promocji i reklamy Konkursu
w prasie, radiu, telewizji, internecie.
5. Praca konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać
treści i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich,
pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści zwłaszcza na tle
religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie
i obraźliwe, treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, zawierających dane osobowe,
odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki towarowe, treści wulgarne, obrażające
uczucia.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia
podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez
Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze
lub wadach prawnych prac/zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez
Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. Organizator wykluczy Uczestnika
z Konkursu bez konieczności powiadomienia go o tym fakcie.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
9. Uczestnik może, do czasu zamknięcia przyjmowania Prac wycofać się z udziału w Konkursie.
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
10. Uczestnik musi przesłać w mailu, do którego będzie dołączona Praca, dane osobowe: imię
i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§3
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 14.00 poprzez publikację
wyników Konkursu na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/airport.lubuskie/ oraz poprzez kontakt mailowy ze Zwycięzcą.

2. Zwycięzcy Konkursu (laureaci I, II oraz III miejsca) zostaną wyłonieni drogą głosownia przez Jury
powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące.
3. O wyborze zwycięskiej Pracy decydować będzie zgodność z tematem, kreatywność,
pomysłowość, oryginalność oraz zaangażowanie w przygotowanie pracy przez Uczestnika.
4. Po wyłonieniu i ogłoszeniu Zwycięzców Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami drogą
telefoniczną lub mailową celem uzgodnienia warunków odebrania nagrody. Nagrody można
odbierać w siedzibie Organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna
7, 65-057 Zielona Góra, Departament Infrastruktury i Komunikacji, Zespół Portu Lotniczego,
pok. 248, III p.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorom informacji o terminie odbioru nagrody
w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Organizatora informacji o wygranej - informacja
Uczestnika na temat terminu odbioru nagrody powinna zostać przesłana w formie mailowej na
adres lotnisko@lubuskie.pl. W przypadku nieotrzymania przez Organizatorów powyższych
danych w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Organizatorzy prześlą powtórną
informację o wygranej do Uczestnika. Nieotrzymanie przez Organizatorów w terminie 3 dni od
daty przesłania powtórnej informacji o wygranej wszystkich danych, o których mowa w zdaniu
drugim niniejszego punktu, jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z nagrody.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nagroda pozostaje własnością
Organizatorów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu oraz nie wyłaniania
zwycięzców bez podania przyczyny.
7. Zwycięskie Prace Uczestników zostaną opublikowane na profilu Organizatora w portalu
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/airport.lubuskie/ oraz na stronach
internetowych Organizatora w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.
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§4
NAGRODY
Organizator przewiduje nagrodę główną za zajęcie I miejsca oraz dwie nagrody za zajęcie II i III
miejsca.
Nagrodą główną, za zajęcie I miejsca w Konkursie jest Apple iPad Wi-Fi, Cellular, 32GB
o wartości 2 299,01 zł brutto.
Nagrodą za zajęcie II miejsca w Konkursie jest: bilet lotniczy dla dwóch osób na trasie Zielona
Góra – Warszawa – Zielona Góra z zastrzeżeniem obowiązującego rozkładu lotów PLL LOT (ważny
do 31 grudnia 2018 r).
Nagrodą za zajęcie III miejsca w Konkursie są dwie bluzy sportowe (męska i damska)
z logotypami.
Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Zwycięzcy
Konkursu nie mogą przenieść praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości
wartości przyznanej nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu
błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów
telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci, a także ze względu na
niesprzyjające warunki pogodowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od
momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na profilu Organizatora w portalu
społecznościowym Facebook. Uczestnik jest związany zmienionym Regulaminem od dnia
przesłania przez Organizatora informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika, z którego Organizator otrzymał
pracę.
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§6
REKLAMCJE
W terminie do dnia 9 lutego 2018 r. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu
Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora.
Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym
z dopiskiem REKLAMACJA – KONKURS „ODLOTOWE WALENTYNKI”.
Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w pkt. 2 nie podlegają
rozpoznaniu.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.
Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia
sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.
§7
PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa bez odrębnej odpłatności
własność egzemplarza nagrodzonej Pracy.
Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika Organizator nabywa bez odrębnej odpłatności całość
autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych
i terytorialnych na wszelkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji
w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym zwłaszcza prawo do:
Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami Pracy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy
i na wszelkiego rodzaju nośnikach;
Zwielokrotniania Pracy, która nie prowadzi do wytworzenia jej egzemplarzy, w szczególności
prawo do wprowadzenia Pracy do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym
ogólnie dostępnych;
Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace utrwalono, w szczególności prawo do
wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy Pracy;
Rozpowszechniania Pracy w inny sposób aniżeli określony w punkcie c) (bez pośrednictwa
egzemplarzy), w szczególności prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,
odtworzenia oraz nadawania i remitowania Pracy, a także prawo do publicznego udostępniania
Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora i podmiotów z nim
powiązanych;
Zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych.
Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa bez odrębnej odpłatności prawo
zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych do wszelkich opracowań Pracy (prawa
zależne) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych na wszystkich znanych
w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50
ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym zwłaszcza na polach
wyszczególnionych w punktach a) – e) wyżej.
Z chwilą odbioru nagrody, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw
osobistych względem nagrodzonej Pracy, w szczególności upoważnia Organizatora do
wprowadzania w nagrodzonej Pracy wszelkiego rodzaju zmian i uzupełnień, jej rozpowszechnia
anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonej Pracy, a ponadto

Uczestnik zobowiązuję się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób
naruszający interesy Organizatora. W przypadku niewykonania przez Uczestnika zobowiązań,
objętych niniejszym postanowieniem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Organizatora kwoty stanowiącej równowartości otrzymanej nagrody według stanu z dnia
otrzymania nagrody i cen z dnia zapłaty.
5. Z chwilą otrzymania nagrody Uczestnik udziela Organizatorowi bez odrębnej odpłatności
zezwolenia na rozpowszechniania wizerunków utrwalonych na nagrodzonej Pracy
w jakichkolwiek celach, w tym reklamowych i promocyjnych. Uczestnik oświadcza i gwarantuje,
że posiada uprawnienia do udzielania nieodpłatnych zezwoleń na rozpowszechniania wizerunków
wszystkich osób utrwalonych na Pracach.
§8
INNE POSTANOWIENIA
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

