REGULAMIN
Konkursu „#LatajzMazur i wygraj odlotowe nagrody!”

I.

Organizator, zakres terytorialny i czasowy Konkursu

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady konkursu "„#LatajzMazur i wygraj
odlotowe nagrody!”, zwanego dalej Konkursem, w szczególności reguluje warunki uczestnictwa
w Konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora i uczestników
Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach, Szymany 150,
12 – 100 Szczytno – zarządca Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399439, NIP: 7451842294, REGON: 281345971, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 207.441.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagród jest Warmia i Mazury sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach 150, 12-100
Szczytno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000399439, NIP: 7451842294, REGON: 281345971, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
207.441.000,00 złotych.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie Organizatora
w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/mazuryairport/
zwana dalej Stroną.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 14.08.2022r. do
godziny 23:59.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16.08.2022 r. do godziny 23:59 na Stronie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych,
niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże
na zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez Facebook i Facebook nie pomaga w jego organizowaniu. Facebook nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jego uczestników za przeprowadzenie Konkursu,
a wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie Konkursu jest Organizator.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, w tym art. 919 – 921.
10. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.mazuryairport.pl
11. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, posiadają bilet/karnet wstępu na wydarzenie „Olsztyn Green Festival”,
zwane dalej Wydarzeniem, odbywające się w Olsztynie w dniach 12-14.08.2022 r., posiadają
publiczne konto na platformie społecznościowej Facebook prezentujące prawdziwie imie
i nazwisko Uczestnika, zwane dalej Platformą i zaakceptują postanowienia Regulaminu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie Zarządu Organizatora, a także
ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
III.

Zadanie konkursowe

1. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe tj.:
a) za pomocą smartfona/aparatu fotograficznego wykonać zdjęcie prezentujące
wizerunek Uczestnika w fotoramce dostępnej na stoisku promocyjnym Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury na terenie Wydarzenia,
b) opublikować post z wykonanym zdjęciem na profilu Uczestnika na Platformie
z hashtagiem #LatajzMazurOGF,
c) w opisie posta udzielić odpowiedzi na pytanie „Dokąd i z kim chciałbyś polecieć
prosto z Lotniska Olsztyn-Mazury?”.
3. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do publikacji jednego posta ze zdjęciem
i z odpowiedzią konkursową. Po opublikowaniu posta nie można w nim dokonywać zmian. Za
moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania posta.
4. Uczestnik, który naruszy Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy
społeczne lub obyczajowe, nie zostanie dopuszczony do Konkursu. O niedopuszczeniu do
Konkursu decyduje Organizator. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wzięcie przez Uczestnika
udziału w Konkursie ujawnią się po jego przeprowadzeniu – Uczestnik ten zostaje
zdyskwalifikowany.
5. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Konkursowa, o której mowa w punkcie
V Regulaminu.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, jest
równoznaczne z potwierdzeniem i oświadczeniem przez Uczestnika, że przystąpienie to nie
narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich,
a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie.
IV. Wybór Laureatów i Nagrody
1. Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób (przedstawicieli Organizatora), która
dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów konkursowych i wybierze
najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne odpowiedzi.
2. Komisja przyzna jedną nagrodę główną dla Zwycięzcy oraz dwie nagrody dodatkowe dla
Uczestników wyróżnionych. Organizator może odstąpić od przyznania wybranych nagród, jeżeli
uzna, że opublikowane zadania konkursowe nie spełniają założonych w Regulaminie
standardów.
3. Nagrodę główną w Konkursie stanowi jeden voucher na przelot w dwie strony dla Zwycięzcy
wraz z osobą towarzyszącą z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Krakowa lub Wrocławia ważny
do 28.10.2022 r., o wartości 600,00 zł brutto.
4. Nagrody dodatkowe dla Uczestników wyróżnionych stanowić będą:
a) dla Uczestnika wyróżnionego na miejscu drugim: jeden voucher na zwiedzanie
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury dla Uczestnika wyróżnionego oraz 3 osób
towarzyszących ważny do 28.10.2022 r. o wartości 200,00 zł brutto,
b) dla Uczestnika wyróżnionego na miejscu trzecim: jeden zestaw gadżetów Portu
Lotniczego Olsztyn-Mazury o wartości 100,00 zł brutto.
c) Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać
się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
d) Wyniki Konkursu oraz Zwycięzca Konkursu przedstawione zostaną bezpośrednio po jego
zakończeniu i sporządzeniu protokołu przez Komisję na stronie Organizatora w serwisie
Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/mazuryairport/
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora
niemożności powiadomienia laureata o wygranej, w szczególności z powodu niemożliwości
identyfikacji Uczestnika po jego identyfikatorze i braku aktywności Uczestnika w tym zakresie.
V.

Warunki odbioru nagród

1. Nagroda Konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

2. Organizator Konkursu po wpisie ogłaszającym wyniki Konkursu opublikowanym na Facebooku
nawiąże kontakt z Laureatami poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook. Brak
odpowiedzi ze strony Laureaty w ciągu dwunastu (12) godzin od wysłania powiadomienia
oznacza przepadek nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim Komisja może dokonać
wyboru kolejnej najlepszej odpowiedzi lub odmówić wyłonienia zwycięskiej odpowiedzi.
3. Nagroda główna w postaci vouchera na przelot oraz nagroda dodatkowa w postaci vouchera na
zwiedzanie lotniska zostaną przesłana Laureatom w formie elektronicznej, po uzyskaniu
niezbędnych danych, na adres e-mail wskazany przez Laureata. Nagroda dodatkowa w postaci
zestawu lotniskowych gadżetów zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureata.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagrody
z przyczyn leżących po stronie laureata, w szczególności wskazania błędnego adresu e-mail lub
nieprawdziwych danych adresowych.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
6. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata.
VI.

Materiały i prawa do nich

1. Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:
a) wszystkie osoby, których wizerunek utrwalono, zezwoliły Uczestnikowi na jego
rozpowszechnienie, przy czym w odniesieniu do nieletnich zezwolenia takiego
udzielili ich opiekunowie prawni, a w każdym wypadku zezwolenie to obejmuje także
upoważnienie do udzielenia dalszego zezwolenia na ich rozpowszechnianie
Organizatorowi w celach marketingowo-promocyjnych na wskazanych niżej polach
eksploatacji Materiałów zgodnie z Regulaminem,
b) nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem platformy
społecznościowej Facebook,
c) nie zawiera treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani
dyskryminujące na jakimkolwiek tle,
d) nie zawiera treści nawołujących do nienawiści lub przemocy,
e) nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności,
czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów
trzecich.
2. Na materiały spełniające warunki, o których mowa powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres lat dziesięciu (10) na
korzystanie z nich w ramach własnej działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora,
z chwilą ich opublikowania bądź przesłania Organizatorowi, na polach eksploatacji wskazanych
poniżej:
a) utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym cyfrowo,
w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku,
b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci
komputerowej lub multimedialnej oraz sieci telekomunikacyjnej i do serwisu
Facebook,
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania
w Internecie w serwisie Facebook oraz w serwisach internetowych,
d) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
e) wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy,
f) nadawania oraz reemitowania cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii)
m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,
usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.
3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do materiałów modyfikacji i przeróbek oraz
dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na
zestawianie ich z materiałami przesyłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie
w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

VII.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o.
z siedzibą w Szymanach, Szymany 150, 12 – 100 Szczytno, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000304452.
2. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
i promocji Konkursu „#LatajzMazur i wygraj odlotowe nagrody!”, opublikowania nazwiska
uczestnika Konkursu w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane osobom trzecim.
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

Reklamacje i odpowiedzialność

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą
być składane w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu listem poleconym na adres
Organizatora wskazany w części I pkt 1, z dopiskiem Reklamacja Konkurs „#LatajzMazur i wygraj
odlotowe nagrody!”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację,
a także numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

