Regulamin konkursu „Wygraj lot widokowy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj co-drive” zwanego dalej „Konkursem” jest Firma
Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej
115 C, 41-500 Chorzów, NIP: 627 23 60 738, KRS: 0000087184, REGON: 276565432, zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Aeroklub Śląski z siedzibą na Lotnisku Muchowiec,
40-271 Katowice, NIP 6340021636, REGON 271951917 KRS: 0000100279, zwany dalej
"Fundatorem".
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu FAJERA, utrzymywanym
przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, pod adresem
URL:
https://web.facebook.com/slaskafajera/, dalej zwanego „Profilem”, w dniach od 7 czerwca
2018 roku do 15 czerwca 2018 roku.
4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają
Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Fajera.com prowadzonej przez
Organizatora pod adresem URL: http://fajera.com/, zwanej dalej „Serwisem” oraz na stronie
Profilu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również
ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 7 czerwca 2018 roku od godziny
18.00 do 15 czerwca 2018 roku do godziny 23.59, zamieścić na swoim wallu zdjęcie
o charakterze związanym z tematyką lotniczą z tagiem @slaskafajera. Zdjęcie musi być
publiczne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie zdjęcia i otagowanie
strony, o czym mowa w ust. 1 powyżej, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze
czas przesłania pracy konkursowej.
3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową
w postaci jednego zdjęcia.
4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może
dokonywać w niej żadnych zmian.
5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza
przepisów prawa (w szczególności praw autorskich do zdjęcia), ani prawem chronionych dóbr
osób trzecich (w tym w szczególności ich wizerunku), a uczestnik Konkursu jest
w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki
wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki
określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 6 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali
zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.
4. Organizator ogłosi zwycięzców 16 czerwca w godz.: 14:00 – 16:00 podczas wydarzenia
Śląski Air, Piro & Moto Show. FAJERA!, który odbędzie się na lotnisku Muchowiec
w Katowicach.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 3 dwuosobowe loty Cessną 172S. Każdy z nich potrwa
ok. 30 minut. Loty można zrealizować między 1 lipca 2018 a 30 czerwca 2019. Zwycięzca
konkursu musi być pełnoletni, ale może zabrać na pokład osobę niepełnoletnią za zgodą
opiekunów prawnych.
2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście, stawiając się w miejscu, określonym
w § 4 ust. 4, o godzinie wyznaczonej przez Organizatora.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres: FOSA, ul. Katowicka 115 C, 41-500, Chorzów lub

pocztą elektroniczną na adres media@fajera.com z dopiskiem „Konkurs – Wygraj lot
widokowy” w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany
w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe pozyskane podczas lub w związku z przeprowadzeniem Konkursu
przetwarzane będą zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.
2. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Organizator, przy czym
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych podmiotom z nim
współpracującym (Fundatorowi, obsłudze IT, księgowości, podwykonawcom, dostawcy,
operatorom pocztowym, kurierom i innym podmiotom wspierającym Administratora przy
prowadzonej działalności oraz organom państwowym). Pozyskane dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla
przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza
UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art.
22 RODO, w tym poprzez profilowanie.
3. Dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w oparciu o art. 6 RODO w związku
z udziałem uczestników w Konkursie organizowanym przez Administratora bądź też z uwagi
na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań
marketingowych czy badania rynku), w celach przeprowadzenia Konkursu, w szczególności
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, przetwarzane
w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich
praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych

z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. reklamacyjnych, podatkowych, o charakterze
cywilnoprawnym/karnoprawnym).
4. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
5. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO każdy uczestnik może żądać
od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego wniosku na adres media@fajera.com
z dopiskiem „dane osobowe” – udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto przysługuje mu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie
z prawem.

