
REGULAMIN KONKURSU

„WSPÓLNIE FILMUJEMY! – WAKACJE Z INDEX'EM 2021!”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Biorąc udział w konkursie (zwany dalej Konkursem), uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem)
akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

2. Organizatorem Konkursu o nazwie “Wspólnie filmujemy! - Wakacje z INDEX'em 2021!”  jest

Biuro Podróży  INDEX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Stawowej  5/7

(zwany dalej Organizatorem).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie jednego zwycięzcy (zwany dalej  Zwycięzcą),  który biorąc

udział w Konkursie spełni wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Rozdział II

Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem  Konkursu  jest  autorski  film  Uczestnika  z  wyjazdu  na  kolonię  lub  obóz
młodzieżowy  (dalej  zwany  Pracą  konkursową),  który  został  zorganizowany  przez
Organizatora w 2021 r., a w którym Uczestnik brał udział.

2. Praca  konkursowa  musi  mieć  formę  filmu  video.  Film  musi  trwać  maksimum  5  minut.
Uczestnik  może  nakręcić  film  dowolnym urządzeniem,  który umożliwia  rejestrację  obrazu
i dźwięku, np. telefonem komórkowym, kamerą cyfrową, aparatem fotograficznym. Film musi
być wykonany w minimalnej rozdzielczości HD 1280x720 i  musi być zapisany w formacie
MPEG4, AVI lub MP4.

Rozdział III

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą

rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

Rozdział IV

Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.
3. Prace  konkursowe  można  zgłaszać  do  Organizatora  od  25  czerwca  2021  r.  do  dnia
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31 października 2021 r.
4. Podstawą udziału Uczestnika w Konkursie jest:

a) wypełnienie  i  dostarczenie  karty  zgłoszeniowej  (zwana  dalej  Kartą  zgłoszeniową)  do
Organizatora oraz

b) dostarczenie Pracy konkursowej do Organizatora oraz
c) w przypadku osób niepełnoletnich – wypełnienie i dostarczenie do Organizatora pisemnej

zgody rodzica lub przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie (zwana
dalej Zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie).

5. Treść  Regulaminu  Konkursu,  druk  Karty  zgłoszeniowej  oraz  druk  Zgody  przedstawiciela
ustawowego  na  udział  Uczestnika  w  Konkursie  Uczestnik  może  otrzymać  bezpośrednio
w siedzibie Organizatora lub pobrać ze strony internetowej Organizatora.

6. Kartę zgłoszeniową, Pracę konkursową oraz Zgodę przedstawiciela ustawowego na udział
Uczestnika w Konkursie Uczestnik może:
a) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora,
b) przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Organizatora lub
c) przesłać na adres mailowy Organizatora, tj. „konkurs@indexpolska.com.pl”.

7. Na zgłoszeniu (na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail) powinna znaleźć się adnotacja:
„ZGŁOSZENIE – Wspólnie filmujemy! - Wakacje z INDEX'em 2021!”.

8. Dostarczenie  do  Organizatora  Karty  zgłoszeniowej,  Pracy  konkursowej  oraz  Zgody
przedstawiciela  ustawowego  na  udział  Uczestnika  w  Konkursie  jest  równoznaczne  ze
zgłoszeniem się do Konkursu i akceptacją niniejszego Regulaminu.

9. Udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczny z jego oświadczeniem, że:
a) zgłoszona przez Uczestnika Praca konkursowa do Konkursu jest autorstwa Uczestnika,

oraz że przysługuje mu do niej  całość  praw autorskich.  W przypadku,  gdy zgłoszona
przez  Uczestnika  Praca  konkursowa  stanowi  utwór  w  rozumieniu  Ustawy  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszelkie
prawa autorskie.

b) Uczestnik posiada zgodę osób widniejących w Pracy konkursowej na rozpowszechnianie
ich  wizerunku  w  ramach  Konkursu  oraz  w  materiałach  promocyjnych  związanych
z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych
oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

10. Praca Konkursowa powinna zostać dostarczona do Organizatora w formie, która umożliwi mu
bezproblemowe zapoznanie się z nią (np. nagranie na płycie CD, plik zapisany na nośniku
pendrive, opublikowanie na portalu internetowym umożliwiającym pobranie pliku itp.).

11. W  przypadku  niemożliwości  zapoznania  się  przez  Organizatora  z  Pracą  konkursową
dostarczoną przez Uczestnika, Organizator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Uczestnika
Konkursu. Uczestnik winien jest dostarczyć do Organizatora swoją Pracę konkursową w innej
formie, która pozwoli mu się z nią zapoznać.

12. Do  Konkursu  Uczestnik  może  zgłosić  Pracę  konkursową,  która  nie  brała  udziału
w jakimkolwiek innym konkursie organizowanym przez jakikolwiek inny podmiot.

13. Prace  konkursowe  dostarczone  do  Organizatora  po  terminie  nie  będą  brały  udziału
w Konkursie.

14. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niedotarcie  lub  opóźnione  dotarcie  do
Organizatora zgłoszenia albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie
z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy
usług internetowych albo wynikających z działania siły wyższej.
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15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) nie uwzględniania w Konkursie Prac konkursowych, które zawierają treści pornograficzne,

określenia lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające
dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich lub mogące obrażać uczucia religijne.

b) wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień
Regulaminu.

16. Uczestnik  Konkursu  może  zrezygnować  z  udziału  w  Konkursie  do  momentu  jego
rozstrzygnięcia. Uczestnik zachowuje pełne prawa do wycofanej pracy i nie ponosi żadnych
konsekwencji związanych z rezygnacją z udziału w Konkursie.

Rozdział V

Nagroda oraz zasady jej przyznawania

1. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową
(dalej zwana Komisją konkursową), w skład której wejdą pracownicy Organizatora.

2. Spośród  dostarczonych  przez  Uczestników Prac  konkursowych  do Organizatora,  Komisja
konkursowa dokona wyboru najlepszej i najciekawszej Pracy konkursowej.

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
4. Nagrodą w Konkursie (zwana dalej Nagrodą) jest kamera sportowa marki GOPRO o rynkowej

wartości do 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
5. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia za udział Uczestnika w Konkursie. O formie

wyróżnienia decyduje Komisja konkursowa.
6. W terminie do 7 dni od wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator poinformuje Zwycięzcę

drogą telefoniczną oraz mailową. W sytuacji, gdy Organizatorowi nie uda się skontaktować ze
Zwycięzcą Konkursu za pierwszym razem, Organizator  ponowi próby kontaktu dwukrotnie
w przeciągu kolejnych 7 dni od próby pierwszego skontaktowania się ze Zwycięzcą.

7. W przypadku niemożliwości nawiązania przez Organizatora Konkursu kontaktu ze Zwycięzcą
zgodnie  z  procedurą opisaną w Rozdziale  V.  pkt.  6,  Organizator  dokonuje  dyskwalifikacji
Zwycięzcy  Konkursu.  W  takim  przypadku  Komisja  konkursowa  bezzwłocznie  wyłania
kolejnego  Zwycięzcę  i  informuje  go  o  wygranej  w  Konkursie  na  zasadach  opisanych
w Rozdziale V. pkt. 6.

8. Organizator  wyda  Nagrodę  Zwycięzcy  Konkursu  po  uzgodnieniu  dogodnej  dla  obu  stron
formy, miejsca i terminu przekazania Nagrody.

9. Organizator zastrzega, iż w przypadku braku zgody przedstawiciela ustawowego na przyjęcie
nagrody  w  przewidzianej  formie  przez  Zwycięzcę  nieposiadającego  pełnej  zdolności  do
czynności prawnych, Zwycięzcy nie będzie wypłacana rekompensata w formie pieniężnej, ani
w jakiejkolwiek innej postaci.

10. Zwycięzca  Konkursu  nie  ma  możliwości  zamiany  Nagrody  na  wypłatę  pieniężną  (ani
w całości, ani w części), ani na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową.

11. W  przypadku,  gdy  Zwycięzca  Konkursu  rezygnuje  z  wygranej  Nagrody,  Zwycięzca  nie
otrzymuje  ekwiwalentu  pieniężnego  od  Organizatora  za  Nagrodę,  z  której  Zwycięzca
Konkursu zrezygnował (ani w części, ani w całości).

12. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do wykorzystania wygranej Nagrody na inną
osobę.
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Rozdział VI

Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  organizacją  Konkursu
pozostaje  Biuro  Podróży  INDEX SP.  Z  O.O.  SP.  K.  z  siedzibą  w  Katowicach  przy  ulicy
Stawowej 5/7.

2. Organizator  Konkursu przetwarza dane osobowe w celu realizacji  Konkursu wyłącznie do
czasu  wyłonienia  oraz  ogłoszenia  jego  Zwycięzcy,  chyba  że  Uczestnik  lub  jego  opiekun
prawny  wyraził  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych  również  w  celach
marketingowych. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora
w celach marketingowych do momentu wycofania zgody przez Uczestnika lub jego opiekuna
prawnego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu udziału w Konkursie.
4. Podawane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz przekazywane do

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  lub  przedstawienia  wizerunku

Zwycięzcy za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu. Zwycięzca nie jest
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

6. Podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  Art.  6  Ust.  1  Pkt  a)  i  zgodnie  z  treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

7. Uczestnik lub jego opiekun prawny ma prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo
ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.

8. Uczestnik lub jego opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

Rozdział VII

Materiały przekazane przez uczestników

1. Z  chwilą  doręczenia  do  Organizatora  Pracy  konkursowej,  Organizator  nabywa  własność
Pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu.

2. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe
prawa  autorskie  do  nagrodzonej  Pracy konkursowej  Uczestnika  na  następujących  polach
eksploatacji:
a) utrwalenie  przy  wykorzystaniu  wszelkich  znanych  technik  na  wszelkich  znanych

nośnikach,  co  obejmuje  w  szczególności  utrwalenie  techniką  analogową,  cyfrową
i optyczną,

b) zwielokrotnienie  wszelkim  znanymi  technikami,  co  obejmuje  w  szczególności
zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) wielokrotne  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  sieci  komputerowej,  w  tym
w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,

d) wielokrotne publiczne wykonanie  albo publiczne odtworzenie,  prawa do  wielokrotnego
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łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego
rodzaju nośnikach,

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,
f) wykorzystanie  we  wszelkiego  rodzaju  działaniach  reklamowych,  promocyjnych,

marketingowych.
3. Z  chwilą  doręczenia  do  Organizatora  Pracy  konkursowej,  Organizator  uzyskuje  licencję

niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich  do  Pracy  konkursowej  Uczestnika  Konkursu  w  okresie  do  trzech  lat  od
zakończenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie  przy  wykorzystaniu  wszelkich  znanych  technik  na  wszelkich  znanych

nośnikach,  co  obejmuje  w  szczególności  utrwalenie  techniką  analogową,  cyfrową
i optyczną,

b) zwielokrotnienie  wszelkim  znanymi  technikami,  co  obejmuje  w  szczególności
zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) wielokrotne  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  sieci  komputerowej,  w  tym
w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju
urządzeń elektronicznych,

d) wielokrotne publiczne wykonanie  albo publiczne odtworzenie,  prawa do  wielokrotnego
łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego
rodzaju nośnikach,

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych,
f) wykorzystanie  we  wszelkiego  rodzaju  działaniach  reklamowych,  promocyjnych,

marketingowych.

Rozdział VIII

Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność  Organizatora  wobec  Uczestnika  ograniczona  jest  do  wartości  i  liczby
nagród określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. 
2. Prace konkursowe, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie

zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  trakcie  trwania

Konkursu w niniejszym Regulaminie.
5. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu

cywilnego.
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