Regulamin Internetowego Konkursu „Selfie z Niepodległą”
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§1
Kto, kiedy i dla kogo organizuje konkurs
Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (dalej „PTTK”) z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Senatorska 11, 00–075 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100817 (dalej: „Organizator”).
Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w serwisie Facebook (tj. od dnia
15 października 2018 r. do dnia 11 listopada 2018 r. do godziny 23:59).
Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki
niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin).
Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział
w konkursie.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie
i prowadzenie konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób.
W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte
na Profilu muszą być prawdziwe.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników
(dalej: Uczestnik/ Uczestnicy), a także uprawnienia i zobowiązania Organizatora.
§2
Cele konkursu
Budowanie więzi emocjonalnej z Ojczyzną.
Kreatywne uczestnictwo w obchodach 100-lecia niepodległości Polski.
Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych Polaków.
Poznawanie historii Polski i miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Stworzenie przez internautów interaktywnej mapy Polski Niepodległej.

§3
Zasady konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego (dalej: Zdjęcie) w formie
selfie (zrobionego telefonem samemu sobie zdjęcia na tle miejsca związanego z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości lub zrobionego samemu sobie zdjęcia z grupą osób na tle miejsca
związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości) w komentarzu pod zdjęciem
konkursowym
na
osi
czasu
profilu
PTTK
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze/
wraz
z krótkim
opisem miejsca związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i datą wykonania Zdjęcia.
2. Tylko Zdjęcia opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym
w § 1 pkt 2 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi
czasu profilu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w serwisie Facebook nie będą
brały udziału w Konkursie.

3. Każdy uczestnik Konkursu musi zarejestrować się, korzystając z internetowego formularza.
4. Opublikowanie Zdjęcia przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Zdjęcie to zostało wykonane
samodzielnie, a Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych oraz
niemajątkowych do tego Zdjęcia. Jednocześnie Uczestnik Konkursu przenosi na rzecz Organizatora
Konkursu całość ww. majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do Zdjęcia
konkursowego.
5. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora
w momencie ogłoszenia wyników Konkursu oraz upoważniają Organizatora do nieograniczonego
w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach
optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału
albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, stona internetowa PTTK) w taki sposób, aby dostęp do
utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
g) uprawnienie do modyfikacji utworu oraz do korzystania z opracowań utworu.
6. Poprzez opublikowanie Zdjęcia Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego
regulaminu oraz uzyskał zgodę osób przedstawionych na Zdjęciu konkursowym na upublicznienie
ich wizerunku w konkursie.
7. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać
praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie, posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie
Facebook,
b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym
został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby,
c. osób, w stosunku do których powstały uzasadnione podejrzenia o naruszenie przez te osoby
praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz prawa do wizerunku.
9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje
utratę prawa do nagród.
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§4
Nagrody
W Konkursie zostanie przyznanych 6 nagród rzeczowych dla miejsc od I do VI.
Pierwsze miejsce i nagroda główna przyznana zostanie osobie, której zdjęcie w całym okresie
trwania konkursu uzyska największą liczbę polubień przez internautów posiadających swoje konto
osobiste na Facebooku.
Nagrody za miejsca od II do VI otrzymają kolejne osoby z największą lub taką samą liczbą polubień
przez internautów posiadających swoje konto osobiste na Facebooku.
Każdy spośród nagrodzonych osób może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrodami w Konkursie będą:
– nagroda główna − bezpłatny weekend dla dwóch osób (2 noclegi, 2 śniadania,
2 obiadokolacje) w jednym z obiektów PTTK zaproponowanych przez Organizatora,
– miejsca II−VI – nagrody rzeczowe.
Żadna z nagród nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą niezgodne
z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na post
z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu PTTK w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze/.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę
z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez
uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego
powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
12. Ze zdobywcami nagród Organizator będzie się kontaktował, używając adresu e-mail podanego
Organizatorowi podczas rejestracji się poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, w celu
uzyskania niezbędnych danych osobowych. W przypadku gdy dane te będą nieprawdziwe,
nagroda zwycięzcy przepadnie na rzecz kolejnego Uczestnika z największą liczbą polubień.
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§5
Ochrona danych osobowych
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, którego dane dotyczące wyżej
wymienionych przepisów znajdują się na stronie internetowej http://pttk.pl/rodo.html.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania
ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
Uczestnik ma możliwość realizacji praw wymienionych w powyższym punkcie poprzez przesłanie
odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora:
poczta@tlp.pttk.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zwycięskich zdjęć, danych laureatów, tj. imienia,
nazwiska i miejscowości, oraz ich wizerunku na stronie internetowej i portalach
społecznościowych Organizatora, a także w czasopismach i w innych wydawnictwach oraz na
wystawach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wyłącznie w celu informowania
o przeprowadzonym Konkursie oraz jego rezultatach.
§6
Reklamacje
Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem,
przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem
„Internetowy Konkurs w Roku Krajoznawstwa Polskiego”.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres
e-mail, czytelny podpis Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne
lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni
roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacje
na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo
odwołania się od decyzji Organizatora.
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§7
Inne postanowienia
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym
w wyżej wymienionej Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani też
tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook bądź innymi serwisami.
Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Facebook lub innych serwisów
w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook lub innym
serwisom.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach
telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości
w działaniu Serwisu Facebook, strony www. pttk.pl, za przypadki udziału w Konkursie osób
nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania
Konkursu.
Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie
postanowienia.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.pttk.pl przez cały okres trwania konkursu.
Ponadto Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Wszelkie pytania
dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, na adres: poczta@tlp.pttk.pl
Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje Organizatora mają
charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych,
wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym
Regulaminie dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
prawa polskiego.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu
w trakcie jego trwania, bez uszczerbku dla nabytych przez Uczestników roszczeń. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na stronie Organizatora na portalu Facebook.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

