REGULAMIN KONKURSU „POLEĆ Z NAMI DO MADRYTU”
§1 Przepisy ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Poleć z nami do Madrytu”. (dalej: „Konkurs”) jest spółka
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach przy
ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000008522 (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego),
NIP:
676-13-36-952,
REGON: 351117055, o kapitale zakładowym w kwocie 101.232.000,00 zł, zwana dalej „Kraków
Airport”.

2.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), posiadające osobiste,
niefikcyjne konto w serwisie Facebook prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook,
które:
a.
b.
c.

d.

e.

f.
3.

są pełnoletnie;
są konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2016 r. poz. 380);
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
nie są pracownikami Kraków Airport oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkami ich rodzin, jak również osób
pozostających z nimi we wspólnym pożyciu;
podadzą prawdziwe dane teleadresowe tj. imię, nazwisko, adres konta poczty
elektronicznej, a w przypadku otrzymania Nagrody podadzą dane niezbędne do jej
przekazania;
posiadają status fana fanpage Kraków Airport w serwisie Facebook.com.

Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
Facebook.com pod rygorem wykluczenia z Konkursu.

§2 Przepisy dotyczące odpowiedzi
1.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytania:
1) Kiedy Iberia Express uruchomi rejsy z Kraków Airport do Madrytu?
a. 1 lipca 2016
b. 20 czerwca 2016 c. 10 lipca 2016
2) Ile razy w historii linia lotnicza Iberia Express została nagrodzona jako najbardziej punktualna
niskobudżetowa linia lotnicza na świecie?
a. 1 raz

b. 3 razy

c. 2 razy

3) Wymyśl hasło promujące nowe połączenie lotnicze Kraków - Madryt?
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2.

Każdy z Uczestników może nadesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Treść odpowiedzi na pytanie
nr 3) powinna zawierać maksymalnie 200 znaków.

3.

Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: fb@krakowairport.pl

4.

W treści maila należy podać: odpowiedzi na pytania konkursowe oraz link do profilu uczestnika
w serwisie Facebook.com.

§3 Zasady udziału w Konkursie
1.

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie odpowiedzi, do których posiadają
wszelkie prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666). Zgłaszanie
odpowiedzi wymyślonych, wykonanych lub przygotowanych przez inne osoby jest całkowicie
zabronione. W przypadku przysłania materiałów graficznych Uczestnicy zobowiązani są do
uzyskania zgody osób, które zostały utrwalone na zdjęciu, do wykorzystania ich wizerunku oraz
do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń z tym związanych. Uczestnicy Konkursu
ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie zdjęć,
a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przeciwko Kraków Airport przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia we własnym
zakresie i zwolnienia Kraków Airport z wszelkich roszczeń.

2.

W przypadku naruszenia przez uczestnika obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także
prób oszustwa, Kraków Airport zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi z postępowania
konkursowego. Działania Kraków Airport nie wymagają dla swej ważności przesłania do
Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Odpowiedzi zawierające treści obraźliwe, nawołujące
do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, itp. nie będą dopuszczone do
udziału w Konkursie.

3.

Przesłanie odpowiedzi na zadane pytania i wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu i udzielenie Kraków Airport, na czas nieoznaczony,
niewyłącznej i bezpłatnej licencji bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania z odpowiedzi
zgłoszonej do Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie rozpowszechniania – poprzez publiczne udostępnienie odpowiedzi w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
publikację w Internecie, na stronie internetowej http://www.krakowairport.pl, profilu
Kraków Airport w serwisie Facebook.com www.facebook.com/krakowairport, profilu Kraków
Airport w aplikacji Instagram oraz profilu Kraków Airport w serwisie Twitter.com
www.twitter.com/KrakowAirport;
b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – poprzez wytwarzanie egzemplarzy odpowiedzi lub
jej części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskiej, reprograficznej,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym publikację na wszelkich materiałach
graficznych wydawanych przez Kraków Airport;
c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedzi utrwalono –
poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
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4.

Kraków Airport zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału odpowiedzi, które naruszają
Regulamin Konkursu.

§4 Ochrona danych osobowych
1.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie
przez Kraków Airport ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, wyłaniania i ogłaszania
zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach
marketingowych Kraków Airport (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z póz. zm.) zwana dalej ustawą o ochronie danych
osobowych).

2.

Kraków Airport zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego przeprowadzenia
Konkursu, wysłania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, oraz w celach promocyjnych
w trakcie trwania oraz po zakończeniu Konkursu.

3.

Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych przesłanych Kraków Airport.

4.

Baza danych osobowych Uczestników oraz informacji w niej zgromadzonych ma charakter
doraźny i podlega usunięciu przez Kraków Airport niezwłocznie po ich wykorzystaniu, tj. z chwilą
wysłania nagród Laureatom. Dane, oraz informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.

Kraków Airport nie udostępni danych osobowych Uczestników jakimkolwiek innym podmiotom
trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Kraków Airport takie działanie i zapewnia
o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności
w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie.

6.

Kraków Airport zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§5 Terminarz
1.

Odpowiedzi należy nadsyłać w terminie do dnia 19 czerwca 2016 r. do godz. 23:59.

2.

Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.

Odpowiedzi oceniać będzie Komisja powołana przez Kraków Airport. W jej skład będą wchodzić
pracownicy Kraków Airport. Decyzje Komisji są ostateczne. W przypadku pojawienia się sytuacji
nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać w każdej chwili trwania Konkursu
odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

4.

Podstawę wyboru zwycięzców będą stanowić:
a. prawidłowe odpowiedzi na pytania wskazane w § 2 pkt 1 ust 1) i 2)
b. kreatywność, oryginalność, forma odpowiedzi na pytanie wskazane w § 2 pkt 1 ust 3).
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5.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2016 r. na profilu Kraków Airport
w serwisie Facebook.com., a Laureaci zostaną poinformowani mailem.

6.

Laureaci w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej
zobowiązani są do poinformowania w wiadomości bezpośredniej do Kraków Airport o woli
przyjęcia nagrody, pod rygorem jej przepadku. W odpowiedzi należy przesłać dane potrzebne
do odebrania nagrody.

7.

Zasady skorzystania z Nagrody za 1 miejsce zostaną podane Laureatowi mailem.

8.

W przypadku, gdy laureatem będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych
w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego
faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Kraków Airport uprawniony
będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję.

§6 Nagrody
1.

Nagrodami w Konkursie są:
a. 1 miejsce: podwójny bilet lotniczy linii Iberia Express na podróż w dwie strony na trasie
Kraków – Madryt – Kraków, w klasie ekonomicznej, ważny do dnia 17 września
2016 r. (z wyjątkiem okresu od 16 lipca do 15 sierpnia 2016 r.) - rezerwacja terminu
zależy od dostępności miejsc w samolocie.
b. 2 i 3 miejsce: zestaw gadżetów linii lotniczej Iberia Express.

2.

Fundatorem Nagród jest linia lotnicza Iberia Express.

3.

Jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.

4.

Przyznana Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inną nagrodę.

5.

Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6.

Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

7.

Kraków Airport nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Kraków Airport nagród w związku
z prowadzeniem Konkursu.

§7 Roszczenia i reklamacje
1.

Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy
szczególnego postanowienia niniejszego Regulaminu, muszą zostać zgłoszone Kraków Airport do
3 dni od dnia zakończeniu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

2.

Uczestnik Konkursu może informować Kraków Airport o wszelkich nieprawidłowościach
związanych z Konkursem.

3.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą
elektroniczną, na adres: fb@krakowairport.pl
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4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Kraków Airport w terminie 3 dni kalendarzowych od daty
ich otrzymania. Kraków Airport rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia
niniejszego Regulaminu. O decyzji Kraków Airport Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez
e-mail podany przez Uczestnika.

§8 Postanowienia końcowe
1.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Kraków Airport zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

3.

Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej
Kraków Airport.

4.

Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Kraków Airport powyżej, nie jest
"grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

5.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 16 czerwca 2016 r.
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