
REGULAMIN KONKURSU  
„Dlaczego czytasz Lotnicze podkarpackie?” 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu „Dlaczego czytasz Lotnicze podkarpackie?” (zwanym dalej 

“Konkursem”) jest Katarzyna Hadała, autorka bloga Lotnicze podkarpackie (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

2. Fundatorem Nagrody jest My Wind Rose reprezentowana przez Annę Czajkowską,  
z siedzibą: ul. Obornicka 107/1C, 51-114 Wrocław, NIP:8951675871, REGON:387620174 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator. 

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu 
art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które 
zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 
c) przystępując do Konkursu wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz w tym, 

że zapoznał się z treścią procedury odbioru nagrody i że ją akceptuje; 
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu 
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie oraz promocji bloga.  
 

§ 3. NAGRODA 
 

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody  – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. 
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są akcesoria lotnicze marki My Wind Rose. 

Nagrodą za pierwsze miejsce jest torba na laptopa, Nagrodą za drugie miejsce – 
 torba pilota, a Nagrodą za trzecie miejsce – belt bag.   

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody, ani wymiany Nagrody na gotówkę 
ani nagrodę innego rodzaju. 

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny. 

 
§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU 

 
1. Konkurs jest dostępny w formie baneru zamieszczonego we treści blogowego wpisu na 

stronie lotniczepodkarpackie.pl 



2. Konkurs trwa od 1 lipca od godz. 12.00 do 21 lipca 2021 roku do godz. 23:59.  

 
§ 5. ZASADY KONKURSU 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odnalezienie konkursowego baneru na stronie 

lotniczepodkarpackie.pl i udzielenie odpowiedzi na zawarte na nim pytanie w minimum 
trzech zdaniach, a następnie wysłanie odpowiedzi e-mailem na adres 
info@lotniczepodkarpackie.pl  

2. W kryteriach oceny zgłoszeń konkursowych będzie brana pod uwagę kreatywność 
przekazu oraz wartość informacyjna.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do cytowania odpowiedzi konkursowych w ramach 
promocji bloga.  
 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ODBIORU NAGRÓD 
 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 

wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 
3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator na drodze analizy wykonania zadania 

opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu 
4. Spośród podanych odpowiedzi Organizator wyłoni trzech Zwycięzców, którzy wykonali 

zadanie opisane w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 
5. Nagrodą za: 

1) pierwsze miejsce jest torba na laptopa,  
2) drugie miejsce jest torba pilota,  
3) trzecie miejsce jest belt bag.   

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem e-maila z którego została wysłana odpowiedź po zakończeniu Konkursu, 
najpóźniej do 25 lipca 2021 r.  

7. Nagrody będą wysyłane do Zwycięzców przez Fundatora Nagrody – firmę My Wind Rose.  
8. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych do wysyłki Fundatorowi Nagrody.    
 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 
leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursu.  
 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

mailto:info@lotniczepodkarpackie.pl


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody Zwycięzcom 
Konkursu. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym nie wyrażenie 
zgody na podanie danych do wysyłki Nagrody oznacza, że Zwycięzca traci możliwość 
odbioru Nagrody.   

4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 
 

 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i obowiązuje do 31 lipca 2021 r. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u oraz na oficjalnej stronie 
Organizatora: lotnicze podkarpackie.pl 

 


