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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie
„Najciekawsze miejsce w Regionie Puszczy Białowieskiej”; zakres i czas jego trwania;
zasady ogłoszenia wyników, przyznania i wręczenia nagród oraz składania reklamacji.
2. Organizatorem Konkursu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą
przy ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok tel. 85 653 77 97; NIP: 542-27-95-289; REGON:
052143650; www.podlaskieit.pl) – właściciel strony w serwisie Facebook:
(https://www.facebook.com/podlaska.rot).
3. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
Oznacza to, że serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego przebieg. Biorąc
udział w Konkursie, Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Organizatorowi, a nie
serwisowi Facebook. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem
powinien kierować on do Organizatora Konkursu, a nie do serwisu Facebook.
4. Celem Konkursu jest promocja Regionu Puszczy Białowieskiej.
5. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają własne
konto w serwisie Facebook. Warunkiem udziału jest polubienie postu konkursowego
w serwisie Facebook oraz udzielenie odpowiedzi na zawarte w poście pytanie.
Odpowiedź na pytanie należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.
6. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane w dniu 30 marca 2018 roku o godz. 12.30.
7. Laureatami Konkursu zostanie sześciu Uczestników, którzy odpowiedzą na zadane pytanie,
i których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze. Wyboru odpowiedzi dokona Podlaska
Regionalna Organizacja Turystyczna.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 30 marca do 6 kwietnia 2018 roku.
III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny i oznacza akceptację postanowień
Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu powinien:
a. być osobą fizyczną,

b. ukończyć 18. rok życia,
c. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
d. być zameldowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptować jego postanowienia.
3. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba posiadać własne konto w serwisie Facebook.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy polubić post konkursowy na profilu PROT
w serwisie Facebook oraz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź na
pytanie należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane w dniu 30 marca 2018 roku o godz. 12.30.
6. Odpowiedź nie może zawierać żadnych zdjęć, rysunków, filmów oraz linków do stron
internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika. Odpowiedź nie może
być dłuższa niż 2000 znaków (włączając w to znaki interpunkcyjne i odstępy [spacje]).
7. Jedna osoba może wygrać nagrodę tylko jeden raz.
8. Odpowiedź na pytanie konkursowe:
a. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
9. W przypadku naruszenia którejś z wymienionych wyżej zasad lub niespełnienia innego
z wymogów określonych Regulaminem, Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu.
O wykluczeniu z Konkursu (i jego przyczynie) Uczestnik zostanie poinformowany
w komentarzu pod postem konkursowym.
IV. NAGRODY
1. Nagrody zostały ufundowane przez Lokalną Organizację Turystyczna „Region Puszczy
Białowieskiej” z siedzibą w Hajnówce.
2. Zwycięzców Konkursu wybierze Organizator Konkursu – Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna.
3. Nagrodę otrzyma sześciu Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzą na zadane pytanie,
i których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody w serwisie Facebook, w treści
komentarza pod postem z pytaniem konkursowym. Wiadomość zostanie przesłana w terminie
do dwóch dni roboczych po wyborze zwycięskich odpowiedzi.

5. Po powiadomieniu o otrzymaniu nagrody Zwycięzca konkursu powinien skontaktować się
z Organizatorem Konkursu, tzn. przesłać do Organizatora Konkursu – Podlaskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, właściciela strony w serwisie Facebook:
(https://www.facebook.com/podlaska.rot)
wiadomość prywatną w serwisie Facebook i ustalić sposób, miejsce i termin odbioru nagrody.
6. Nagrodę należy odebrać osobiście w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej
(gmach Opery i Filharmonii w Białymstoku) przy ul. Odeskiej 1 (w godzinach otwarcia: pn. –
pt. 9.00 – 17.00; e-mail: cit@podlaskieit.pl; tel.: +48 503-356-482) do 30 kwietnia 2018 roku.
7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie będzie mógł spełnić warunków opisanych
w punktach 5. i/lub 6., powinien skontaktować się z Organizatorem Konkursu, telefonicznie:
+48 503-356-482 lub przez pocztę e-mail: cit@podlaskieit.pl.
8. Organizator ponosi koszty wysyłki nagród przyznanych w konkursie.
9. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Podlaska Regionalna Organizacja
Turystyczna z siedzibą przy ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok tel. 85 653 77 97; NIP: 542-2795-289; REGON: 052143650; www.podlaskieit.pl – właściciel strony w serwisie Facebook:
(https://www.facebook.com/podlaska.rot).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych (udostępnionych w celu i w ramach udziału w Konkursie) przez
Administratora danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Konkursie.
VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Przesłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na korzystanie z odpowiedzi na okres trwania Konkursu oraz na 3 miesiące po jego
zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone
rozpowszechnianie w serwisie Facebook, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na
podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi

Organizator nabywa własność nagrodzonych odpowiedzi od Zwycięzcy, w tym majątkowe
prawa autorskie do nagrodzonych odpowiedzi, co może zostać potwierdzone poprzez
podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do
odpowiedzi.
3. Przed wydaniem nagrody Zwycięzca, może zostać poproszony o podpisanie Umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone
przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi na Organizatora.
Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych
odpowiedzi oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich
krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania,
w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki,
DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką,
w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do
pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub
teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem
taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub
telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,
wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty,
dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów,
wystawiania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu
oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we
wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą,
nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania
i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy.
Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do odpowiedzi na podmioty
trzecie.
4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi, a odpowiedź nie narusza powszechnie
obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności
przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza,
że posiada wszelkie prawa do odpowiedzi, w tym w szczególności prawa autorskie.
5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej odpowiedzi przez
Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych

odpowiedzi. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych odpowiedzi stanowić
będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca Konkursu niniejszym wyraża zgodę na
rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które
Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych odpowiedzi.
6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do
nagrodzonych odpowiedzi, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania
nagrodzonych odpowiedzi.
7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych
odpowiedzi, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych odpowiedzi w sposób anonimowy
– bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem
nagrodzonej odpowiedzi. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim
zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych
odpowiedzi i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących
mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych odpowiedzi.
8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja
ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku
z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do
zarządzania tymi prawami.
9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej odpowiedzi, poza
otrzymaną nagrodą Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub jakiekolwiek
inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny i oznacza zaakceptowanie wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
Białystok, 30 marca 2018 roku

