REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
pt. „Wakacje z muzyką OM2k19 ”
§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem Konkursu Filmowego „Wakacje z muzyką om2k19 ”
tj. dotyczącego zadania opisanego w §2 ust. 8 lit. b) niniejszego Regulaminu (zwanego dalej:
„Konkursem”) jest biuro podróży FUNCLUB z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka
399, 60-173 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000007210, kapitał zakładowy: 1.025.000
PLN opłacony w całości, NIP: 781 16 89 453, REGON: 634176314, (zwane dalej
„Organizatorem”).
2. Promocja przeprowadzana jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod
adresem www.obozymlodziezowe.pl.
3. Termin - przyjmujemy filmy konkursowe od 23.06.2019 r. do 13.09.2019 r. do godz.
23:59.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.09.2019 r. na naszym Profilu Facebook
https://www.facebook.com/obozymlodziezowe/?epa=SEARCH_BOX
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nadesłanie prac konkursowych na wskazany w §3 ust. 7 jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź
przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania
praw nabytych uczestników Konkursu.

§2 [UCZESTNICY PROMOCJI]
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci
w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
które są osobami pełnoletnimi lub są osobami poniżej 18 roku życia posiadającymi zgodę
opiekuna prawnego na udział w Konkursie (zwanej dalej: „Uczestnikiem”).
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
4. Uczestnik może dodać jeden film w Konkursie i wygrać może tylko jedną nagrodę.
5. Prace Konkursowe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
w szczególności prawa do wizerunku, prawa do prywatności oraz autorskich praw
majątkowych. Prace Konkursowe nie mogą również zawierać treści napastliwych,
obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób niestosownych.
6. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na Stronie
Organizatora Konkursu zgłoszonych przez nich Prac Konkursowych wraz z ich imieniem
i nazwiskiem.
§3 [WYTYCZNE FILMIKU]
1. Czas trwania - od 30 s - 3min.
2. Format - MP4 lub MOV.
3.Waga - do 2 GB.
4. Muzyka - om2k19 do pobrania na stronie Organizatora:
https://obozymlodziezowe.pl/wp-content/uploads/2019/06/audio_logo_obozy.mp3
5. FIlm musi zostać zrobiony z własnych materiałów (zdjęć/filmów).
6. Autor akceptując Regulamin bierze pełną odpowiedzialność autorską za przesłany do
Organizatora film.
7. Film musi zostać dodany na stronę https://wetransfer.com/, a link przesłany na adres
Organizatora kontakt@obozymlodziezowe.pl .
8. Plik z filmem musi mieć w nazwie imię i nazwisko uczestnika oraz miejsce, z którego
pochodzą materiały.
9. Film nie może zawierać niestosownych treści.

§4 [PRZYZNAWANIE NAGRÓD]
1. Po upływie okresu wskazanego w §1 ust. 3 Regulaminu, maksymalnie w ciągu kolejnych
14 dni roboczych, Organizator wyśle voucher pod wskazany adres e-mail przez wygranego
uczestnika.
2. Organizator przyzna trzem zwycięzcom Konkursu (dalej: „Laureaci”) następujące
nagrody (dalej: „Nagrody”)::
1 miejsce - voucher na wybrany obóz o wartości do 3000 PLN/os.,
2 miejsce - voucher na wybrany obóz o wartości do 2000 PLN/os.,
3 miejsce - voucher na wybrany obóz o wartości do 1500 PLN/os.
3. Wartość Nagrody dotyczy obozu ze wszystkimi kosztami uczestnictwa.
4. Nagroda jest imienna i możliwa do wykorzystania tylko przez Uczestnika, który zostanie
wskazany przez komisję określoną w §5 ust. 1 Regulaminu.
5. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego
rodzaju.
5. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6. W przypadku wybrania droższego Obozu Młodzieżowego należy dopłacić różnicę.
7. W przypadku wybrania tańszego Obozu Młodzieżowego istnieje możliwość
przeksięgowania pozostałej wartości vouchera, na kolejny obóz z oferty lato 2020.
8. Nagroda jest możliwa tylko do wykorzystania na ofertę Obozów Młodzieżowych lato 2020.
§5 [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY]
1. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3- osobową komisję konkursową
(dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą.:
Marta Huk - Manager marki Obozy Młodzieżowe,
Dawid Lisiński - Opiekun marki Obozy Młodzieżowe,
Zuzanna Szyc - Specjalista ds. marketingu i grafiki.
2. Komisja wybiera Laureatów spośród autorów wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych
w Czasie Trwania Konkursu. Komisja wybiera 3 najlepsze zdaniem Komisji Prace

Konkursowe kierując się kryteriami ich wartości artystycznej, jakości technicznej
i oryginalności.
3. Lista Laureatów Konkursu ogłoszona zostanie na Profilu Facebook Organizatora do dnia
27.09.2019 r.
4. W celu potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Laureat powinien
skontaktować się z Organizatorem w terminie 7 dni od ogłoszenia listy Laureatów Konkursu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@obozymlodziezowe.pl. W treści
wiadomości należy zamieścić: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do
korespondencji oraz nr telefonu, zaś w przypadku Laureata niemającego pełnej zdolności do
czynności prawnych, dodatkowo oświadczenie opiekuna prawnego zawierające zgodę na
uczestnictwo podopiecznego w Konkursie. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata
udziału w Konkursie w sposób wskazany w niniejszym punkcie, Nagroda nie zostanie
przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
5. Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub
prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej
zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą
elektroniczną w terminie 7 dni, skanu dokumentu tożsamości Laureata lub w przypadku
niepełnoletniego Laureata własnoręcznie podpisanego skanu oświadczenia opiekuna Laureata
wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania w.w
oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku nie zastosowania się do warunków
określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością
Organizatora.
6. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail
w terminie do miesiąca od dopełnienia przez Laureata formalności określonych w dwóch
punktach poprzednich.
7. Wysyłając potwierdzenie udziału w Konkursie, Laureat udziela Organizatorowi
niewyłącznej, przenoszalnej licencji do korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności w zakresie publikowania jej
w powiązaniu z informacjami na temat Konkursu na Stronie Konkursowej oraz na innych

stronach internetowych Organizatora i Sponsora, a w tym na ich profilach w Serwisie
Instagram.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych
przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności,
gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
2. podejmują próby obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania
Konkursu,
3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub
godzą w jego wizerunek,
4. korzystają z Prac Konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób lub
podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa
majątkowe.
§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. brak wskazania adresu e-mail lub).
2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres
kontakt@obozymlodziezowe.pl Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom,
którzy zaakceptowali regulamin oraz wysłali pracę konkursową.
3. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1 ust. 1
Regulaminu powyżej w terminie 21 dni od zakończenia promocji. Reklamacje doręczone
w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od
dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w
pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na
adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych jest biuro podróży FUNCLUB ul. Grunwaldzka 399, 60-173
Poznań. W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może skontaktować się
z inspektorem ochrony danych – e-mail: administrator@obozymlodziezowe.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez
następujący czas (okres):
a) Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej jako RODO) – do czasu
wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom biura podróży
FUNCLUB jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie,
w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te
dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

