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Regulamin konkursu pt. Pilotem być. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs Pilotem być – zwany dalej Konkursem  jest organizowany przez: 

LOTNICZE PODKARPACKIE (blog) reprezentowanym przez Katarzynę Hadałę – 

właścicielkę oraz Air Res Aviation ( z siedzibą w Jasionce) reprezentowana przez 

Mirosława Jamroza – prezesa  zwani dalej Organizatorami.  
2. Konkurs odbędzie się na stronie lotniczepodkarpackie.pl   

3. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie –  prawa i obowiązki 

Organizatorów oraz prawa i obowiązki osób biorących w nim udział, zwanych 

dalej Uczestnikami. 

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 

uczestnictwa określone w Regulaminie. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się 

Uczestnika z Regulaminem i akceptacją treści Regulaminu zamieszczonego na 

stronie internetowej Organizatorów. 

3. Uczestnicy nie mogą przenosić praw i obowiązków do uczestnictwa w Konkursie  

(w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody) na inne 

osoby. 

4.  Zadaniem konkursowym jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania 

zamieszczone pod wskazanym przez organizatorów wpisem na wymienionej 

stronie internetowej.   

5. Laureatem zostanie pierwsza osoba, która zamieści poprawne odpowiedzi na 

pytanie w postaci komentarza pod wskazanym wpisem na stronie lotnicze 

podkarpackie.pl  
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6. Konkurs trwa w dniach 26-27 sierpnia 2017r. 

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób (Katarzyna Hadała, Joanna 

Prasoł,  Marcin Koldunowicz) 

8. Komisja konkursowa wyłoni Laureata Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie. 

9.  Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie 

reklamacji i skarg wpływających od Uczestników. 

10.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i członkowie ich 

rodzin. 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są jednoosobowy voucher na lot samolotem firm Air Res 

Aviation. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata do 2 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia Konkursu.  

3. O wygranej Laureat zostanie poinformowany drogą mailową, na wskazany w 

zgłoszeniu adres e-mail. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania 

wiadomości. 

4. Jedna osoba może zdobyć jedną Nagrodę. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i 

interpretacji rozstrzyga Organizatorzy. 

6. Nagrodę należy odbierać osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

7. Nagroda jest do zrealizowania do 30 września 2017r.  

8. Nagrody nieodebrane w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatorów 

przechodzą na własność Organizatorów. 

9. W przypadku nie przyznania, w okresie trwania Konkursu, nagrody przewidzianej 

do wygrania, pozostaje ona własnością Organizatorów. 

10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do miejsca odbioru Nagrody.  
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§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu 

spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w 

przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika 

przedłożenia dowodu tożsamości.   

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r., poz. 922 ze zm.), tylko do celów związanych z 

organizacją Konkursu, przez Organizatorów. Zgoda na przetwarzanie danych jest 

dobrowolna. Brak zgody oznacza jednak rezygnację z prawa do przyznanej 

nagrody. Jednocześnie Organizatorzy informują o przysługującym prawie dostępu 

do swoich danych i ich korygowania. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc 

w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę 

na jego postanowienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


