
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „JACHtCĘ2020”jest:  

         Polskie Stowarzyszenie Klasy 2020 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Polskiej 13 A wpisaną do rejestru      

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846154, NIP 

9581708939  

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. 

ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „JACHtCĘ2020” (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w Konkursie. 

2. „Konkurs” – Konkurs „JACHtCĘ2020” ,którego dotyczy niniejszy Regulamin. 

3. „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

4. „Praca Konkursowa” – materiał audiowizualny i tekstowy, stanowiący zgłoszenie 

do Konkursu. 

§ 3 REGULAMIN 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika 

jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie. 

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

Konkursu na profilu Jacht2020  oraz do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu. 

https://www.facebook.com/notes/bell-kosmetyki-do-makija%C5%BCu/regulamin-konkursu-konkurs-dzie%C5%84-kobiet-bell-kosmetyki-do-makija%C5%BCu-oraz-bell-hyp/1843558315668660/
https://www.facebook.com/notes/bell-kosmetyki-do-makija%C5%BCu/regulamin-konkursu-konkurs-dzie%C5%84-kobiet-bell-kosmetyki-do-makija%C5%BCu-oraz-bell-hyp/1843558315668660/


§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 lipca o godz. 8:00 i kończy 20 lipca o godz. 16:00. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 lipca na profilu Facebook Organizatora. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu 

Facebook Organizatora. 

4. W Konkursie łącznie zostaną przyznane 4 nagrody. 

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim 

udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą 3 

osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby prawne oraz osoby fizyczne mieszkające  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia  

i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania 

Nagrody. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne 

osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące 

ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, 

tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z 

nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne z zastrzeżeniem 

§8 oraz następnych w szczególności §11. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia Konkursu, a Prace Konkursowe 

zwycięskie także do celów promocji i reklamy Organizatora. 

7. Uczestnik, poprzez przesłanie Pracy Konkursowej, oświadcza, że wszystkie osoby, których 

wizerunek został przedstawiony w tejże Pracy, wyraziły zgodę na jego wykorzystanie na 

potrzeby zgłoszenia do Konkursu. Dotyczy to także wizerunku małoletnich, co do których 

Uczestnik powinien otrzymać zgodę od ich opiekunów prawnych (jeśli sam nie ma do tego 

uprawnień, gdyż nie jest ich opiekunem prawnym). 



§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Facebooku, należącym do niego i dostępnym 

pod adresem:www.jacht2020.pl. Na profilu znajduje się post konkursowy i Uczestnik, aby 

wziąć w nim udział, musi dodać swoje zgłoszenie pod postem konkursowym. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno: 

a. Wejść na profil:www.jacht2020.pl 

b. Zgłosić chęć udziału w konkursie poprzez dodanie w komentarzu pod postem 

konkursowym informacji zgłaszam udział 

c. Wysłać na adres mailowy kontakt@jacht2020.pl autorską fotografię lub autorskie 

wideo własnego wykonania (max długość trwania 2 min.) ukazujące zamiłowanie  

do żeglarstwa, opisując w kilku zdaniach swoją żeglarska pasję oraz sposób 

wykorzystania jachtu2020 wskazujący wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie żeglarstwa. 

d. Wyrazić akceptację Regulaminu w komentarzu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) 

pod postem konkursowym na profilu Organizatora poprzez następujące słowa: 

„Akceptuję Regulamin Konkursu „JACHtCĘ 2020”oraz zezwalam  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu”. 

2. Komisja dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kierując  

się subiektywną opinią, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji, po czym 

wyłoni  zwycięzców. 

3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie konkursowe . 

4. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą 

Konkursu w ciągu 3 dni od przyznania Nagrody traci on prawo do nagrody. W takim 

przypadku lista Zwycięzców Konkursu wyróżnionych zostanie uzupełniona przez 

Organizatora zgodnie 

 z dotychczasową procedurą wyłonienia zwycięskich Prac Konkursowych opisaną w ust. 3 

powyżej. Po tym czasie, jeżeli Zwycięzca Konkursu nie zgłosi się celem ustalenia odbioru  

przyznanej mu nagrody, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji 

Organizatora. 

5. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani 

przeniesienie praw do nagrody na inną osobę. 

§ 8 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny czarter jachtu2020 od 27 lipca do 15 października. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia jachtu od dnia otrzymania nagrody 

do  dnia zadania nagrody tj. do 15 października br. 

3. Termin wydania nagrody będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu ze Zwycięzcą. 

mailto:kontakt@jacht2020.pl


4. Zwycięzca zobowiązany jest do realizowania szkoleń, regat, propagowania żeglarstwa  

na jachcie 2020 oraz dokumentowania w formie audiowizualnej wykonanych zadań oraz 

przesyłania ich na adres mailowy: kontakt@jacht2020.pl 

 

5. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, 

numer PESEL lub NIP, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane niezbędne 

Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wskazanych danych jest 

niezbędne dla celów realizacji umowy charterowej. 

6. Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu w komentarzu (wraz 

ze zgłoszeniem konkursowym) pod postem konkursowym na profilu Organizatora poprzez 

następujące słowa: „Akceptuję Regulamin Konkursu „JACHtcĘ 2020” oraz zezwalam na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia  

i ogłoszenia wyników Konkursu” zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku 

oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu  

w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora  

w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie. 

7. Celem wydania nagrody Organizator zwróci się do Zwycięzcy o podpisanie umowy 

charterowej oraz protokołu wydania oraz podanie niezbędnych danych osobowych. Jego 

poprawne wypełnienie oraz podpisanie w momencie przekazania Nagrody jest warunkiem 

koniecznym do odebrania Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia jachtu na czas zawarty w umowie charterowej. 

8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej 

na Facebooku, w komentarzu, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych 

podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu 

odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu 

warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany 

protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu. 

 

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w 

szczególności zaś Uczestników, którzy: 

a. Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie. 

b. Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty 

elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników. 

c. Umieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające 

prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania 

religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, 

Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby 



komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator 

może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału  

w Konkursie. 

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym 

właścicielem Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) oraz że przysługują mu 

pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami 

na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy 

Konkursowej. 

2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści 

naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają 

praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani 

treści reklamowej podmiotów trzecich. 

3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas trwania Konkursu licencji niewyłącznej do 

zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami  

w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w celu, zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U.  z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy 

Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac 

Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych 

czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań: 

i. wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

b. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono: 

i. wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy. 

c. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż 

opisany w pkt 1): 

i. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem 

stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, 

multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 

plakatach,  

w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 



d. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub 

części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie 

przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu. 

e. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie 

decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania 

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

f. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych. 

g. Wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,  

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,  

w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak 

ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze 

znaku towarowego. 

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem,  

dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę  

na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. Zwycięzcy Konkursu, na 

żądanie Organizatora, podpiszą umowy potwierdzające udzielenie licencji lub przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac, co jest warunkiem otrzymania Nagrody. 

6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody 

na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia zgody  

na rozpowszechnianie wizerunku, licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, 

 nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają  do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej 

Nagrody przez Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

3. Uczestnik w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się  

z Organizatorem. 

2. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach 

dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i 

może to zrobić: 

o listownie, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa; 

o elektronicznie, na adres: iod@uodo.gov.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie 

Uczestnikowi udziału w Konkursie (w tym: wydania Nagród, rozpatrzenie reklamacji i 

ewentualnych roszczeń). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika: 

• imię lub imiona; 

• nazwisko; 



• adres zamieszkania; 

• numer telefonu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w 

Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 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 – „RODO”). 

5. Za zgodą Uczestnika, jego dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji 

handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub 

numeru telefonu. 

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do 

udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na 

przetwarzanie jego danych w celu uczestnictwa w Konkursie.  przypadku wycofania tej 

zgody Uczestnik nie bierze udziału w Konkursie, a jego dane zostaną usunięte. 

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatora 

jego danych: 

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych 

osobowych Użytkownika, które posiada Organizator, oraz uzyskania kopii danych 

osobowych; 

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo 

do uzupełnienia danych niekompletnych, które są w posiadaniu Organizatora; 

• prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych 

warunków; 

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia 

określonych warunków; 

• prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w 

posiadaniu Organizatora do innej organizacji; 

• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa),  

w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania przez Uczestnika 

jego danych osobowych; 

• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez 

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

• prawo do sprzeciwu. Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować 

w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.  

Z żądaniami Uczestnik może wystąpić, korzystając z danych kontaktowych podanych 

w ust. 3. 

8. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy  

z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z 

Konkursem, w tym przewoźników, spedytorów lub firm kurierskich. Wśród nich nie 

znajdują się podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Działania 

będą wykonywane na zlecenie w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty 



wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych, co jest weryfikowane przez Organizatora. Organizator może 

przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym na zasadach 

przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, 

a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich Nagród, a także na czas 

rozpatrzenia reklamacji i roszczeń aż do chwili przedawnienia roszczeń związanych  

z Konkursem. 

10. Zwycięskie Prace Konkursowe oraz imiona i nazwiska ich autorów zostaną opublikowane na 

profilu Facebook Organizatora. 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania 

po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem 

pod adresem: e-mail : kontakt@jacht2020.pl 

4. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez 

oświadczenie złożone w komentarzu (wraz ze zgłoszeniem konkursowym) pod postem 

konkursowym na profilu Organizatora o treści: „Akceptuję Regulamin Konkursu „JACHtCĘ 

2020”oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu”. Udzielenie akceptacji jest warunkiem 

wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 

współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza 

przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez 

Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu 

dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 


