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REGULAMIN KONKURSU 

„Bądź w zgodzie i blisko z ekologią” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią w biurze 

informacji turystycznej” (dalej: „Konkurs”) jest Polska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej 

„Regulamin”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet w 

ramach profilu Organizatora: grupy dyskusyjnej POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku, 

dostępnej pod adresem:  https://www.facebook.com/groups/405361392994089 (dalej 

„Serwis”). 

3. Konkurs trwa od dnia 25.08.2021 r. od chwili publikacji ogłoszenia o Konkursie w Serwisie 

do dnia 12.09.2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22.09.2021 r.  Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki udziału w Konkursie. 

6. Celem konkursu jest propagowanie proekologicznego stylu życia i pracy w turystyce, 

stworzenie możliwości prezentacji działań na rzecz ekologii w środowisku informacji 

turystycznej, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz budowania 

wizerunku świadomości ekologicznej z prezentacją dobrych praktyk kreujących 

zrównoważony rozwój środowiska w Polsce. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do członków grupy dyskusyjnej POT-ROT-LOT-FIT 

https://www.facebook.com/groups/405361392994089 na Facebooku. 

2. W konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu na 

zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

4. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie jego trwania: 

a) być członkiem grupy POT-ROT-LOT-FIT znajdującej się pod linkiem 

https://www.facebook.com/groups/405361392994089 (tzn. posiadać lub założyć konto 

na portalu społecznościowym Facebook, wyszukać grupę Platforma POT - ROT - LOT 

– FIT na Facebooku  oraz zatwierdzić zasady członkostwa i tej grupy),  

b) wykonać zadanie konkursowe, które polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak 

dbasz o ekologię w biurze informacji turystycznej czy w organizacji turystycznej?  

W odpowiedzi można m.in. opisać, które pomieszczenie w punkcie informacji turystycznej 

lub przed wejściem do tego punktu jest „bliżej natury”, czy jest zagospodarowane w zgodzie 

z ekologią lub czy punkt informacji turystycznej prowadzi działalność promocyjną, 

animacyjną, edukacyjną na ten temat lub inne działania proekologiczne. Do odpowiedzi 

należy dodać zdjęcie ilustrujące opisaną sytuację, dokumentującą stan faktyczny działań 

https://www.facebook.com/groups/405361392994089
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ekologicznych w biurze informacji turystycznej lub przed jego wejściem (dalej jako: 

„Zadanie konkursowe”). Odpowiedź wraz ze zdjęciem należy zamieścić pod  postem 

konkursowym. 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z  2021  r. poz. 

1062.), jest jego wyłącznym autorem, a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie 

narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw 

autorskich osób trzecich. 

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących na 

przesłanym na przesłanym zdjęciu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit b Regulaminu, na 

rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na 

publikację wizerunku na stronach internetowych lub profilach w serwisach 

społecznościowych Organizatora (Facebook) oraz w innych mediach, które opublikują 

informację o Konkursie „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”. 

7. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu nie będą 

oceniane przez Komisję konkursową. 

8. W przypadku wygrania Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 

nagrodzonego Zadania konkursowego, nazwy Użytkownika, przez którą rozumie się imię 

lub nazwisko bądź nazwę, pod którą Uczestnik funkcjonuje na Facebooku na profilach 

mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook (m.in. 

@PolskaOrganizacjaTurystyczna, @POT-ROT-LOT-FIT, @polska.travel.), lub 

w serwisach www.pot.gov.pl,www.polska.travel, www.zarabiajnaturystyce.pl. 

9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi 

Konkursu praw do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonego zdjęcia, o którym mowa w 

§ 2 ust. 4 lit b Regulaminu („Utworu”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

polach eksploatacji obejmujących: 

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu (w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek 

techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w 

dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami Utworu wytworzonymi zgodnie z literą 

a) niniejszego ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie lub 

oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego; 

c. wszelkie inne rozpowszechnianie Utworu, w tym w szczególności wszelkie 

publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, 

za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub 

multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym 

także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 

systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, oraz wszelkie inne publiczne 

odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie, także poprzez Internet.  

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią 

Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pot.gov.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2DCM2PFdRIug2XFn-cNYQqTbGZ2G-FDtYHPRVpdVAtCQHQD4YZcE7oIXo&h=AT0Ud-_5USRZz5ULLQiEBnJDdpoyTW9GWXX7fR8qdnwLhXUhx-aauG_A8km0nFNm57u2kr0ds_oszO4NTPqgkBqHacDdraX4aV6AykorBVh9yiLnFG7SWMgD0uZeWl7W-L5vzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polska.travel%2F%3Ffbclid%3DIwAR07N2Q2BuQkp-lsw1CddS86jRlrOOM53rLrq7Wp11yfAMvqm2n7inNjqk4&h=AT1dXrSXg9K4MkVFZj0BcS3foQJS-rmg8CnddzAxEh-ob4dt8QdbiFWtECidxKTEe9sWQnmEu1BWLKNJ_9botEG1XnFSI9OTv0qmz0xW8ZYFHvQmqV1ZMuIYBp_RGJiG3nYCtA
http://www.zarabiajnaturystyce.pl/
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obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące 

w szczególności z uwagi na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność lub posiadają charakter 

pornograficzny. 

§ 3. Zasady i warunki przyznawania Nagród oraz ich odbiór 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję 

konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby reprezentujące Organizatora. 

2. Komisja konkursowa, w terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu, wybierze – spośród 

zadań konkursowych zgłoszonych zgodnie z § 2 Regulaminu, 10 najlepszych Zadań 

konkursowych na podstawie kryterium jakości. Komisja konkursowa dokona oceny 

zgłoszeń uwzględniając ich oryginalność, atrakcyjność i poczucie humoru kierując się 

subiektywną opinią. 

3. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże wszystkich 

nagrodzonych Uczestników Konkursu. Protokół ten nie będzie podany do publicznej 

wiadomości. 

4. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu 

i portalu www.pot.gov.pl w terminie do 22.09.2021 r. Uczestnik będzie zobowiązany do 

przesłania Organizatorowi na adres wskazany w powiadomieniu w terminie 4 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia informacji niezbędnych do wydania nagrody, tj. imienia 

i nazwiska Uczestnika oraz adresu do wysyłki. Nieprzekazanie Organizatorowi 

w powyższym terminie wyżej wymienionych informacji oznacza rezygnację Uczestnika 

z udziału w Konkursie oraz rezygnację z nagrody. 

5. Informacja o nagrodzonych Uczestnikach, w tym imiona i nazwiska Uczestników bądź 

nazwy, pod jakimi figurują Uczestnicy na profilu Facebook, zostanie opublikowana przez 

Organizatora w Serwisie oraz w sposób wskazany w § 2 ust. 8 Regulaminu w terminie do 

22.09.2021 r. 

6. Nagrody zostaną wysłane nagrodzonym Uczestnikom za potwierdzeniem odbioru na adres 

wskazany przez Uczestnika w sposób określony w ust. 3 w ciągu 21 dni roboczych od dnia 

otrzymania od nagrodzonych Uczestników informacji określonych w ust. 3. 

§ 4. Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów gadżetów, z których każdy będzie zawierać: 

torbę, ręcznik szybkoschnący, pendrive, puzzle, notesik,  głośnik POT, ściereczkę do 

okularów, komin biegowy z nadrukiem, sztućce turystyczne, bidon, o łącznej wartości 

każdego zestawu po 140 zł („Nagroda”). 

2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. 

§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest Organizator 

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestnika obejmujące imiona i nazwiska Uczestnika, nazwę, pod którą 

Uczestnik funkcjonuje na Facebooku, adres do wysyłki, którym posługuje się Uczestnik, 

adres e-mail Uczestnika.  

a) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału 

Uczestnika w Konkursie; 

http://www.pot.gov.pl/
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b) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu, w szczególności w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu 

[podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 

1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”] oraz 

ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem 

(podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora w postaci konieczności zapewniania możliwości ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Uczestnik ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania ograniczenia 

przetwarzania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że żądanie ich usunięcia 

może uniemożliwić udział w Konkursie, w tym wydanie Nagrody, co Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

c) w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, posiada 

uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie 

danych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, 

w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników 

Konkursu, oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych 

Konkursem. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z RODO oraz na podstawie 

aktualnie obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą 

powstać. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie: https://www.polska.travel/pl . 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, uniemożliwiających 

lub opóźniających wysyłkę przez Organizatora nagrody. 

3. Regulamin jest dokumentem mającym moc wiążącą w zakresie realizacji Konkursu, o ile 

jego postanowienia nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 802, 815.). 

5. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z Facebookiem, 

ani jego właścicielami czy administratorami. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Regulaminu, 

Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postanowień.  

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji. 
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