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REGULAMIN KONKURSU  NIEZWYKŁE LĄDOWANIE  

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

§ 1.  

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 

1. Organizatorem konkursu pt. Niezwykłe lądowanie” (dalej: „Konkurs”) jest autorka bloga 

Lotnicze podkarpackie (dalej: „Organizator”). 

2. Celem Konkursu jest edukacja i promocja regionalnego lotnictwa. 

 

§ 2.  

[WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE] 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać 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 

Organizatora. 

3. Konkurs trwa od godz. 12.00 14 maja 2019 do godz. 12.00 17 maja 2019 roku (dalej: 

„Okres Trwania Konkursu”). 

4. 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. 

5. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie. 

4. Laureatem zostanie pierwsza osoba, która przekaże Organizatorom poprawną, pełną 

odpowiedź na zadane pytanie konkursowe za pomocą komentarza pod wpisem pt. "Niezwykłe 

lądowanie – konkurs” opublikowanym na blogu Lotnicze podkarpackie w Okresie Trwania 

Konkursu.  

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora w składzie: Katarzyna Hadała – Lotnicze podkarpackie, Mirosław Jamróz – Air 

Res Aviation. 

6. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie. 

7. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie reklamacji i skarg 

wpływających od Uczestników. 

8. W Konkursie nie może brać udziału  Organizator, fundator Nagrody ani członkowie ich rodzin. 

 

§ 3.  

[NAGRODY] 

 

1. Nagrodą jest lot zapoznawczy samolotem z firmy Air Res Aviation z siedzibą w Jasionce 

(zwane dalej Nagrodą)  

2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.  

 

§ 4  
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[PRZEBIEG KONKURSU] 

 

1. Organizator zadaje pytanie na blogu w wyznaczonym wpisie 

2. Zadaniem uczestnika jest napisanie pełnej, precyzyjnej i poprawnej odpowiedzi w komentarzu 

do wpisu. 

3. Uczestnik, który pierwszy udzieli pełnej, precyzyjnej i poprawnej odpowiedzi zostaje 

Laureatem.  

4. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną.  

5. Informacja o wygranej zostanie wysłana Laureatowi na adres e-mail podany w formularzu 

komentarzy.   

6. Zasady realizacji Nagrody Laureat ustala z przedstawicielem fundatora Nagrody (tj. firmy Air 

Res Aviation).   

 

§ 5.  

[REKLAMACJE] 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie za pomocą 

Formularz kontaktowego, który znajduje się na blogu Lotnicze podkarpackie 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być opatrzona tytułem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony droga elektroniczną w terminie 2 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

§ 6.   

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

(RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych w zakresie: imię i 

nazwisko, adres e-mail przez Katarzynę Hadałę – autorkę bloga Lotnicze podkarpackie w celu 

przekazywania informacji dotyczących Konkursu na wymienionym blogu. 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

1. Uczestnikowi Konkursu w dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Klauzula informacyjna 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Katarzyna Hadała – 

autorka bloga Lotnicze podkarpackie, ul. Suszyckich 44, 36 – 040 Boguchwała, woj. 

podkarpackie 

2) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przekazywania informacji 

dotyczących Konkursu 

3) Dane osobowe będą przechowywane na Okres Trwania Konkursu, do momentu 

wyłonienia Laureata oraz przekazania Nagrody. 
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4) Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

a) Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych podczas Okresu 

Trwania Konkursu będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

5) Uczestnik prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

7) Dane Uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu), 

8) Dane Uczestnika nie będą przekazane innym odbiorcom poza Organizatorem Konkursu i 

fundatorem Nagrody, ani poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej. 

 

§ 7  

[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator jest upoważniony do anulowania bądź nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 

uzasadnienia.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

 


