
 

 

  

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

AMBASADOR MIEJSCA- ŚWIĄTECZNIE 

2016  



REGULAMIN KONKURSU  
„Ambasador Miejsca - świątecznie” 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „Ambasador Miejsca- świątecznie” (dalej „Konkurs”). 

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). 

3. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna (dalej: „Organizator” lub 
„POT”), ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Partnerami Konkursu są: 
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (dalej: MTP), ul. Głogowska 14, 60-734 
Poznań i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (dalej: PLOT) pl. Kolegiacki 17, 61-
841 Poznań. 

4. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 
z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.). 

5. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany 
przez serwis Facebook.  

6. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie 
Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie. 
 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski. 
2. Konkurs odbywa się na stronie Organizatora www.polska.travel, gdzie znajduje 

formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej „Formularz”) oraz na Facebooku 
Organizatora. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik winien wypełnić Formularz konkursowy na 
stronie http://www.polska.travel/konkurs-ambasador-miejsca-swiatecznie . 

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca następujące kryteria (dalej 
„Uczestnik”): 

 Jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat (pełnoletnia),  
 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
 Zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym („Formularz”), 

 Jest wyłącznym twórcą Artykułu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. 
 Udzieli Organizatorowi, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w 

formularzu, pełnomocnictwa do korzystania z Artykułu na potrzeby 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  

 W przypadku wygrania nagrody w Konkursie złoży Organizatorowi, w terminie 
7 dni od daty otrzymania informacji drogą elektroniczną z § 4 ust. 2 
Regulaminu, pisemne oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do Regulaminu. 
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5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem 
Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona 
przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z 
Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie 
umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, w tym 
pracownicy partnerów Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny 
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 

§3 CHARAKTER ORAZ HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się 15.11.2016 r. i trwa do 31.12.2016 r. 
2. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest napisanie artykułu na temat tradycji świąt 

Bożego Narodzenia w Polsce i sposobu ich spędzania przez Uczestnika (dalej „Artykuł”).  
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje przy użyciu formularza elektronicznego 

dostępnego od 15.11.2016 r. do 31.12.2016 r. na stronie internetowej Organizatora 
http://www.polska.travel/konkurs-ambasador-miejsca-swiatecznie  

3. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się i akceptację 
treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu 
elektronicznym (dalej Formularz).  

4. Artykuł przybrać może postać reportażu, felietonu, artykułu publicystycznego, relacji, 
eseju, wywiadu. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Artykułów, natomiast Nagroda 
może zostać przyznana tylko za jeden Artykuł. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia Artykułu w Konkursie 
w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich do Artykułu. 

7. Wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez Artykuł przepisów prawa 
lub praw osób trzecich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do danego 
Uczestnika Konkursu. 

8. Artykuł zawierający treści naruszające Regulamin, sprzeczne z prawem, dobrymi 
obyczajami, obraźliwe lub wulgarne a także naruszające prawa osób trzecich zostanie 
wykluczony z Konkursu z chwilą powzięcia przez Organizatora wiadomości o danej 
okoliczności skutkującej wykluczeniem. 

 
 

§4 KRYTERIA OCENY NAGRODY I ZWYCIĘZCY 
 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, w skład, której 
wchodzą:  

 Przedstawiciel Organizatora 

 Dwóch przedstawicieli Partnerów  

 Jaśmina i Tomasz Labus- autorzy bloga Śladami Marzeń 
2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu 
elektronicznym, najpóźniej do dnia 27 stycznia 2017 r.  
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3. Zwycięzca zobowiązuje się do kontaktu zwrotnego z Organizatorem w terminie 7 dni od 
daty otrzymania e-maila od Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w którym 
potwierdzi osobisty odbiór na Gali na targach Tour Salon. W przypadku braku kontaktu 
ze strony zwycięzcy Nagroda przechodzi na kolejną osobę. 

4. Kryteriami oceny Artykułu są: 

 Kreatywność i walory literackie artykułu 

 Nieszablonowe podejście do tematu Konkursu 

 Oprawa graficzna odpowiadająca tematowi Artykułu  

 Tematyka zgodna z trendami turystycznymi 
5. Komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę jednej osobie w postaci: 

 Voucheru pobytowego na weekend (od piątku do niedzieli) w Sheraton Poznan 
Hotel ***** dla 2-os. ze śniadaniem do wykorzystanie do 31.12.2017, – którego 
fundatorem jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

 Dwie 3- dniowe Poznańskie Karty Turystyczne. 

 Statuetka Ambasadora Miejsca 2016 Roku, – której fundatorem jest Organizator  
dalej łącznie „Nagroda” 

6. W związku z tym, że wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych, jest ona 
zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

7. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent jej 
wartości w pieniądzu. 

8. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść 
prawa do niej na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny 
ani na żadną inną formę rekompensaty. 

9. Wręczenie nagrody odbędzie się 17 lutego 2017 roku podczas Uroczystego Wieczoru 
Branżowego Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu 
w czasie Gali Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystyczne. Zwycięzca zobowiązuje się 
do osobistego odbioru nagrody we wskazanym wyżej terminie.  

10. Organizator poinformuje Zwycięzcę o szczegółach programu Gali w wiadomości 
elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu 

11. Partner Konkursu – MTP – zapewni Zwycięzcy 1 nocleg w dniu 17-18 lutego 2016 r.  
12. Organizator zapewni dojazd i powrót Zwycięzcy z miejsca zamieszkania do Poznania w 

postaci biletu PKP Intercity w celu uczestnictwa na Gali. 
 
 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnik wyrażą zgodę na wykorzystanie Artykułu na poczet przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. 
3. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika 

z udziału w Konkursie. 
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne 
moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety w sieci. 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą Artykułu, o którym mowa w 
§3 ust. 3 i że przysługują mu prawa autorskie do załączonych do Artykułu grafik i zdjęć. 



6. Odbiorcą informacji zamieszczonych w Formularzu jest wyłącznie Organizator. 
Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 
§6 REKLAMACJE 

 
Organizator Konkursu nie przewiduje postępowania reklamacyjnego, co do przebiegu 

Konkursu.  
 

§7 DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, która będzie zbierać na zasadzie 
dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z 
udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci zgód potwierdzonych za pomocą 
zaznaczenia odpowiednich pól w Formularzu. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich 

poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, 
pod adresem www.polska.travel/. 

2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy 
przebieg. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym 
poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie 
internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Ambasador Miejsca- świątecznie” 

Wzór pisemnego oświadczenia zwycięzcy Konkursu 

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
……………………………………………………. 
(adres) 
……………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany(a), na postawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
[Dz.U. z 2016, poz. 380] oraz  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych [Dz.U. z 2016, poz. 666], oświadczam, co następuje: 

I. Wizerunek 
1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach mojego 

wizerunku, utrwalonego na grafikach i zdjęciach przekazanych przeze mnie Polskiej 
Organizacji Turystycznej [„POT”] w ramach konkursu pod nazwą „Ambasador Miejsca- 
świątecznie”  - zwanych dalej „Grafikami”. 

2. Zapewniam, iż uzyskałem/am wszelkie niezbędne zgody osób trzecich, których 
wizerunek utrwalony został na Grafikach, na rozpowszechnianie przez POT w całości 
lub we fragmentach ich wizerunku oraz zapewniam, iż osoby te nie będą wnosić wobec 
POT żadnych roszczeń z tytułu rozpowszechniania Grafik. 

3. Mój wizerunek oraz wizerunek osób trzecich utrwalony na Grafikach może być 
wykorzystany przez POT na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 
realizacji praw z tytułu nagród w Konkursie, rozpowszechniania i publikacji w 
Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępniania publicznego w ramach 
wystaw, pokazów i innych w ramach promocji Konkursu oraz promocji polskiej 
turystyki we wszystkich formach, w publikacjach pisemnych i elektronicznych, w tym 
również w ramach działalności komercyjnej POT a także na potrzeby udostępnienia 
Grafik podmiotom trzecim w celach niekomercyjnych.   

4. Oświadczam ponadto, iż rozpowszechnienie mojego wizerunku oraz wizerunku osób 
trzecich utrwalonego na Grafikach na zasadach określonych w niniejszym 
oświadczeniu nie stanowi naruszenia czci, prywatności ani żadnych innych dóbr 
osobistych. 

5. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku określona w niniejszym oświadczeniu nie 
wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez POT na moją rzecz ani na rzecz jakiejkolwiek 
osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

II. Prawa własności intelektualnej 
6. Oświadczam ponadto, iż jestem twórcą Artykułu, Grafik i Zdjęć i przysługują mi 

wszelkie prawa prawa własności intelektualnej do nich. 
7. Na mocy niniejszego oświadczenia, przenoszę nieodpłatnie na POT autorskie prawa 

majątkowe do Artykułu, Grafik i Zdjęć, w odniesieniu do terytorium całego świata, na 
następujących polach eksplantacji: (a) utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi 
technikami, wprowadzenie do pamięci komputera; (b) wprowadzanie do obrotu, 
użyczanie lub najem oryginału utworu oraz jego egzemplarzy; oraz (c) 
rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w literze (b) przez publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz 



publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (d) tłumaczenie, przystosowywanie, 
zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany.  

8. Udzielam POT nieodwołalnego zezwolenia na sporządzenie, korzystanie i 
rozporządzanie utworami zależnymi w stosunku do Artykułu, Grafik, Zdjęć lub ich 
części, to jest w szczególności opracowaniami, adaptacjami, zmianami i przeróbkami 
wyżej wymienionych na polach eksploatacji wymienionych w pkt.7 powyżej. 
Zezwolenie to jest udzielane w stosunku do terytorium całego świata. 

9. Oświadczam i zapewniam, że: 
(a) jestem uprawniony/a do przeniesienia na POT autorskich praw majątkowych 

do Artykułu, Grafik i Zdjęć w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu, 
oraz że przeniesienie na POT tych praw nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich; 

(b) jestem uprawniony/a do udzielenia POT wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień 
jak również jestem uprawniony/a przenieść na POT wszelkie prawa wymienione 
w niniejszym oświadczeniu, a udzielenie tych zgód, zezwoleń, upoważnień i 
przeniesienie na POT praw określonych w oświadczeniu nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich; 

(c) korzystanie i rozporządzanie przez POT z Artykułu, Grafik i Zdjęć w zakresie 
określonym w oświadczeniu i przepisach prawa oraz wykonywanie innych praw 
nabytych na mocy oświadczenia nie będzie naruszało praw jakichkolwiek osób 
trzecich. 

10. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do POT, jego 
licencjobiorców, sublicencjobiorców, ich następców prawnych lub podmiotów, na 
które POT przeniesie uprawnienia wynikające z niniejszego oświadczenia, 
jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub 
osobistych praw autorskich do Grafik, praw zależnych bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, zwolnię POT, jego licencjobiorców, sublicencjobiorców, ich 
następców prawnych lub podmioty, na które POT przeniesie uprawnienia wynikające 
z oświadczenia z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz 
pokryję wszelkie koszty poniesione przez POT, jego licencjobiorców, 
sublicencjobiorców, ich następców prawnych lub podmioty, na które POT przeniesie 
uprawnienia wynikające z oświadczenia, poniesione przez te podmioty w związku z 
podniesieniem roszczeń, o których mowa powyżej. 

11. Zezwalam na publikację zgłoszonego Artykułu w mediach elektronicznych 
Organizatora i Partnerów Konkursu, w tym udzielam licencji nieograniczonej 
terminowo na wykorzystywanie Zdjęć i Grafik użytych w Artykule.  

12. Zapewniam, że nie będę wykonywał/a autorskich praw osobistych do Grafik. 
13. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod 

jurysdykcją sądów polskich. 

 
[Twórca] ……………………………, dnia ……………………… r.    
       …………………… 

(czytelny podpis) 
[POT] ……………………………, dnia ……………………… r.      
       …………………… 

(czytelny/e podpis/y) 


