
REGULAMIN KONKURSU 

„PĘTLA CIEŃKOWSKA – idealne miejsce na letnie wędrówki” 

 

organizowanego przez: 

Nadwiślańską Agencję Turystyczna Sp. z o.o. (zwanej dalej Organizatorem lub NAT) z siedzibą w 

Tychach (43-100), ul. Edukacji 37 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

 w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000074847 ; kapitał zakładowy Spółki : 

133.044.500,00 PLN; NIP 646-20-70-334; 

Celem konkursu jest zwiększenie popularności Pętli Cieńkowskiej – rodzinnego szlaku spacerowego. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wykona zadanie (prześle zdjęcie), zgodnie z  niniejszym 

regulaminem. 

3. Zwycięzca Konkursu będzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, 

adresu mailowego. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać nagrodę tylko jedną nagrodę 

5. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zezwoleniem na 

publiczne ujawnienie swojego wizerunku, imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu na 

stronach internetowych związanych NAT (www.nat.pl; www.CienkowNarty.pl) oraz na profilach 

Facebook 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada zgodę na publikację wizerunku osób znajdujących się 

 w publikowanym zdjęciu konkursowym. 

§ 2 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: –  

- Skorzystać z rodzinnego szlaku spacerowego - Pętla Cieńkowska w długi weekend (26.05.-

29.05.2016). 

- Zrobić zdjęcie pt. "PĘTLA CIEŃKOWSKA - idealne miejsce na letnie wędrówki". 

- Udostępnić zdjęcie na własnym Facebooku (ważne: status wpisu musi być PUBLICZNY). 

- W opisie zdjęcia wpisać #PętlaCieńkowska. 

- Skopiować link i wysłać na adres e-mail: a.drabek@nat.pl 

 

http://www.nat.pl/
http://www.cienkownarty.pl/
mailto:a.drabek@nat.pl


2. W konkursie biorą udział zdjęcia, do których linki zostały przesłane mailem dnia 01.06.2016  

3. Wysłanie maila z linkiem jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału 

w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem  

§ 1 ust. 4. 

5. Nadesłane zdjęcie: 

- musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

- nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; 

- nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej. 

6. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której zdjęcie zostało najwyżej ocenione przez Jury Konkursu, 

powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, 

estetykę itp. 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na pobyt weekendowy dla 2 osób w wybranym ośrodku 

górskim NAT za 1 zł (brutto). 

 

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o wartości do 50 zł(brutto) dla zdjęć wyróżnionych. 

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzcę.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

5. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania 

nagrody. 

§ 4 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest NAT. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy 

Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co 

każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.  

 



§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do konkursu zostało stworzone samodzielnie 

przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich 

 i pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go 

 z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Z chwilą wysłania zdjęcia do konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych) na następujących polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:  

- utrwalania; 

- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; 

- wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;  

- wprowadzenia do pamięci komputera; 

- publikacji w tytułach Organizatora; 

- publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.nat.pl; www.CienkowNarty.pl) oraz na 

profilach Organizatora w serwisie Facebook. 

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania zdjęcia anonimowo oraz do decydowania 

 o jego pierwszym publicznym udostępnieniu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy 

 z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami). 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

http://www.cienkownarty.pl/lato/konkurs-przeslij-zdjecie,47,akt.html 


