REGULAMIN KONKURSU„RUSŁAN W ŁODZI”
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Rusłan
w Łodzi” (dalej: „konkurs”).
Organizatorem konkursu (dalej: „Organizator”) oraz Fundatorem nagród jest: Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy
ul. Gen. S. Maczka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057719, NIP: 7290113494,
REGON: 470788461.
Konkurs organizowany jest na terenie Organizatora w terminie od 10.02.2017 r. do 14.02.2017 r. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w terminie do 19.02.2016 r.
Uczestnikiem konkursu może być każda, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która
weźmie udział w konkursie, w okresie trwania konkursu oraz spełni wymagania konkursu zawarte w Regulaminie.
Osoba przystępująca do konkursu oświadcza, że akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na umieszczenie jej danych
osobowych w bazie danych Organizatora, który jest ich Administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także
na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim jest
to niezbędne dla realizacji konkursu, jak również celów marketingowych Organizatora, oraz oświadcza, że została
poinformowana o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Uczestnikami konkursu nie mogą być:
pracownicy Organizatora oraz ich krewni/powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii
bocznej, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikami Organizatora,
osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu oraz ich krewni/powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii
bocznej.
Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym prawa do żądania wydania nagrody nie można
przenosić na osoby trzecie.
Regulamin konkursu, przez cały okres jego trwania, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej: http://www.lotnisko.lodz.pl i Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz.
Zasady i przebieg konkursu
Aby przystąpić do konkursu należy w terminie do 14.02.2017 r. przesłać na adres poczty elektronicznej:
marketing@airport.lodz.pl nie więcej niż 3 fotografie przedstawiające samolot AN-124 Rusłan, wykonane
w dniu 8 lutego 2017 r. w Porcie Lotniczym Łódź. W przypadku wątpliwości w zakresie daty lub miejsca wykonania
fotografii Organizator konkursu zastrzega prawo weryfikacji powyższych danych, pod rygorem odrzucenia Zgłoszenia.
Fotografie muszą być przesłane w formacie JPG, a wielkość pojedynczej fotografii nie może przekraczać 3 MB.
W przypadku przesłania fotografii niedostatecznej jakości (uniemożliwiającej ich wykorzystanie do publikacji lub
reprodukcji), Organizator zastrzega prawo odrzucenia Zgłoszenia.
Zgłoszenie w konkursie (dalej: „Zgłoszenie”), poza przesłaniem nie więcej niż 3 fotografii, musi zawierać:
dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres),
numer telefonu kontaktowego uczestnika,
każdy plik JPG zawierający fotografię musi być podpisany inicjałem imienia i nazwiskiem uczestnika oraz kolejną cyfrą
(np. AKowalski1.JPG, itd.).
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Po zakończeniu konkursu, w terminie wskazanym w rozdz. I ust. 3 Regulaminu, Organizator dokona wyboru
zwycięzców spośród Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz przesłali Zgłoszenie zawierające
najciekawsze i najbardziej atrakcyjne fotografie.
Do przeprowadzenia losowania Organizator powoła Jury.
W konkursie biorą udział wyłącznie Zgłoszenia kompletne i prawidłowo wypełnione (zawierające wszystkie wymagane
dane).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej:
http://www.lotnisko.lodz.pl i Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz.
Organizator w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu poinformuje Zwycięzców o przyznaniu nagród telefonicznie,
za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Zgłoszeniu.
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Poza zgodami, o których mowa w rozdz. I, Uczestnik wysyłając Zgłoszenie zawierające fotografię lub fotografie wyraża
zgodę na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej umieszczonej na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz. oraz Uczestnik udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej
i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie internetowej
Organizatora: http://www.lotnisko.lodz.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych fotografii, a
także ich prezentacji podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Każdy Uczestnik, który prześle Zgłoszenie oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone prawo do dysponowania
zgłoszonymi fotografiami. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich do zgłoszonych fotografii,
Uczestnik wysyłając Zgłoszenie oświadcza, że zwalnia Organizatora konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności,
w szczególności odpowiedzialności finansowej, z tytułu naruszenia tych praw.
Nagrody
Nagrodami w konkursie są 3 zestawy gadżetów lotniskowych.
Odbiór nagród możliwy jest za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Organizatora, w terminie do 24.02.2017 r. osobiście
lub przez pełnomocnika po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym skutkuje utratą prawa do jej odbioru.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
Reklamacje
Reklamacje związane z uczestnictwem w konkursie mogą być składane na piśmie w siedzibie Organizatora bądź za
pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe do dnia
22.02.2017 r.
Reklamacje złożone po terminie nie będą uwzględniane.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu składającego reklamację
Uczestnika, wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem powodu reklamacji.
Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia, za którą uważa się datę dostarczenia do siedziby Organizatora,
rozpatrzy reklamację i o swojej decyzji w jej przedmiocie poinformuje składającego na piśmie za pośrednictwem
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
Postanowienia końcowe
Organizator wszelkie informacje dotyczące konkursu będzie zamieszczał w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej:
http://www.lotnisko.lodz.pl i Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika – w tym odmówić
mu przyznania nagrody – jeżeli powziął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z
niniejszym Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, również w trakcie trwania konkursu.
O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie stosownej
informacji w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: http://www.lotnisko.lodz.pl i Facebooku:
https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie.
Organizator nie ponosi żadnych kosztów Uczestnictwa w konkursie poza dostarczeniem Nagród.
W przypadku zaistnienia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami sporu związanego z konkursem będą oni dążyć do
polubownego rozwiązania, w tym do wykorzystania procedury reklamacyjnej, o której mowa w rozdz. IV. W przypadku
niemożności uzyskania porozumienia wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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