REGULAMIN KONKURSU
NA FUNPAGE’U NA FACEBOOKU
PORTU LOTNICZEGO ZIELONA GÓRA/BABIMOST
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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 udzieleniu krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego kocham
latać?” i wpisaniu jej w komentarzu pod konkursowym postem na oficjalnym fanpage’u lotniska
https://www.facebook.com/airport.lubuskie/.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
Konkurs trwa od dnia 07 lutego 2020 r. od godziny 12:00 do dnia 14 lutego 2020 r. do godz.
12:00.
§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe 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 odpowiedzi;
c) prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej odpowiedzi nie są w żaden sposób
ograniczone ani obciążone;
d) zgłoszona odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i
dóbr osobistych osób trzecich.
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 10 maja 2018 r. o ochronie 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.
Poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik udziela Organizatorowi prawo
do nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z niej w dowolny sposób dla celów związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz
przekazaniem nagrody.
Odpowiedź na pytanie konkursowe 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,
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odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki towarowe, treści wulgarne, obrażające
uczucia.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te odpowiedzi, które nie zostały nigdzie publikowane ani
nie brały udziału w żadnym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia
podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
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
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 lutego 2020 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 ze Zwycięzcą.
Zwycięzcy Konkursu (3 osoby) zostaną wyłonieni drogą głosownia przez Jury powołane przez
Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące.
O wyborze zwycięskich odpowiedzi decydować będzie zgodność z tematem, kreatywność,
pomysłowość, oryginalność oraz zaangażowanie Uczestnika.
Po wyłonieniu i ogłoszeniu Zwycięzców Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami przez
platformę Facebooka celem uzgodnienia warunków odebrania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu oraz nie wyłaniania
zwycięzców bez podania przyczyny.

§4
NAGRODY
1. Organizator przewiduje trzy nagrody główne.
2. Nagrodami są trzy vouchery lotnicze (po jednym na każdą osobę) na trasie Zielona Góra –
Warszawa – Zielona Góra z zastrzeżeniem obowiązującego rozkładu lotów PLL LOT ważne do 31
grudnia 2020 r.
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Zwycięzcy
Konkursu nie mogą przenieść praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
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§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości
wartości przyznanej nagrody.
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.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od
momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na profilu Organizatora w portalu
społecznościowym Facebook.
Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis
Facebook ani z nim związana.

§6
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.

