REGULAMIN KONKURSU
„Get to Sziget”
(dalej: „Regulamin”)
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Get to Sziget” zwanego dalej „Konkursem
” jest CHILL
ARMADA MACIEJ URBAŃCZYK, NIP 6431647123 z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chłodnej 48/154, 00-872, (dalej „Organizator”).
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej,
Republiki Słowackiej, Węgier, Litwy, Łotwy, Słowenii, Rumunii, Bułgarii,Macedonii.
1.3. Prawem właściwym dla konkursu jest prawo polskie.
1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 polskiego
Kodeksu Cywilnego.
1.5. Sponsorem konkursu i zleceniodawcą Organizatora jest Spółka ORBIS S.A. z siedzibą
w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS
0000022622.
1.6. W okresie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu, treść Regulaminu
będzie
dostępna
do
wglądu:
na
stronie
internetowej
pod
adresem
www.ibis.com/gettosziget oraz w siedzibie Organizatora. Wszelkie materiały
reklamowe
i
informacyjne
dotyczące
Konkursu
będą
dostępne
w okresie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu, do wglądu w
siedzibie Organizatora.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu
Facebook, ani z nimi powiązany, a portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności
wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od dnia 9 maja 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 17 czerwca 2018 r. do
godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
3. WARUNKI KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie w chwili dokonywania
zgłoszenia
w sposób opisany w pkt 3.3. poniżej, osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Litwy, Łotwy, Słowenii, Rumunii, Bułgarii,
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Macedonii – konsumenci
„Uczestnicy”).

w

rozumieniu

art. 221 kodeksu cywilnego (dalej:

3.2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie (Zgłoszenie indywidualne),
bądź w dwu lub trzyosobowych grupach znajomych (Zgłoszenie grupowe). W
przypadku zgłoszeń grupowych, zgłaszający wyznaczają kapitana drużyny.
3.3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy ORBIS S.A.
z siedzibą w Warszawie, a także najbliżsi członkowie rodzin tych pracowników. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Udział
w Konkursie jest dobrowolny.
3.4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik (lub Uczestnicy) powinien łącznie spełnić
następujące warunki:
A.

być osobą pełnoletnią;

B.

zaplanować trasę przejazdu przez wybrane 7 z 25 miast Europy Wschodniej, w
których znajdują się hotele sieci ibis, ibis Styles, ibis budget, której finał to Sziget
Festival w Budapeszcie w dniach 8 – 15 sierpnia 2018 r. Przystanki – miasta będą
wybierane spośród listy znajdującej się na platformie internetowej pod adresem

www.ibis.com/gettosziget
C.

nagrać i zamieścić na portalu YouTube film, w którym przekona publiczność, że to
właśnie on powinien zostać wybrany. Film, za pomocą formularza konkursowego
zostaje załączony do zaprojektowanej przez uczestnika trasy, nie później niż do
końca Okresu Trwania Konkursu.

3.5. Zamieszczane w ramach Konkursu filmu muszą być oryginalne i nie naruszać praw
osób trzecich. Nie mogą prezentować treści obraźliwych, obscenicznych
ksenofobicznych, rasistowskich, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm i inne
systemy totalitarne, wzywać do nienawiści rasowej, światopoglądowej czy być w
jakikolwiek inny sposób dyskryminujące, ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność,
orientację seksualną czy pochodzenie etniczne czy w jakikolwiek sposób naruszać
dobre obyczaje.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia filmu i uczestnika z konkursu bez
podania przyczyny.
3.7. Filmy wszystkich uczestników widoczne będą na platformie internetowej pod adresem
www.ibis.com/gettosziget. Publiczność oddaje głosy na najlepsze filmy poprzez
kliknięcie. Na danego uczestnika można oddać nie więcej niż jeden głos. Dopuszczalne
jest głosowanie na więcej niż jednego uczestnika.
3.8. Z chwilą przesłania filmu i wysłania formularza konkursowego Uczestnik udziela
nieodpłatnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku w celu publicznego
rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet, zwielokrotniania i utrwalania
dowolną techniką, z prawem do udzielania sublicencji. Zgoda udzielana jest na czas
nieoznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw wchodzących w
skład Unii Europejskiej.
3.9. Z chwilą przesłania filmu i wysłania formularza konkursowego Uczestnik przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie utworu
audiowizualnego na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do sieci
komputerowych, w tym sieci Internet, rozpowszechnianie, powielenie, publiczne
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nadawanie, udostępnianie tak by każdy mógł zapoznać się z jego treścią w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
3.10. Po zakończeniu głosowania spośród 20 osób, które zdobyły największą liczbę głosów
jury konkursowe zaprosi 10 osób do finału. Kryterium wyboru finałowej dziesiątki będzie
kreatywność przesłanych filmów.
3.11. W przypadku zakwalifikowania do finału Zgłoszenia grupowego, do finału zaproszony
będzie kapitan drużyny.
3.12. Finaliści uczestniczyć będą w zadaniach konkursowych, które odbędą się w dniach 23 i
24 czerwca 2018 r. (sobota i niedziela) w Warszawie.
3.13. Koszty podróży finalistów do Warszawy ponosi Organizator. Koszty pokrywane przez
Organizatora obejmują: koszty biletu lotniczego do Warszawy z kraju miejsca
zamieszkania Finalisty, transfer do i na lotnisko oraz zakwaterowanie i wyżywienie w
Warszawie w dniach 23 i 24 czerwca 2018 r.
3.14. Spośród finalistów Jury konkursowe wybierze 3 osoby, którym przysługiwać będzie
Nagroda.

4.

NAGRODY

4.1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
A.

3 (słownie: trzy) równorzędne nagrody główne (dalej: „Nagroda Główna”) o
łącznej wartości 11.111 (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście 00/100)
złotych brutto, w tym:
●

Wycieczka po wybranej przez Organizatora trasie po Europie w miastach
znajdujących się w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej,
Węgrzech, Litwie, Łotwie, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Macedonii oraz pobyt na
Sziget Festival w Budapeszcie w dniach 8 – 15 sierpnia 2018 r.

●

Świadczenie pieniężne w wysokości 1.111 (słownie: tysiąc sto jedenaście
00/100) złotych. (dalej łącznie jako „Nagrody”).

4.2. Laureaci Nagród Głównych zwani są „Laureatem”lub łącznie „Laureatami”.
4.3. Nagrody główne mogą być przyznane trzem uczestnikom indywidualnym, jednemu
uczestnikowi indywidualnemu i drużynie dwuosobowej albo jednej drużynie
trzyosobowej.
4.4. W przypadku Zgłoszeń grupowych, każdy członek drużyny otrzymuje indywidualna
nagrodę główną i traktowany jest jako niezależny Laureat. W przypadku Zgłoszeń
grupowych pula nagród nie ulega zmianie.
4.5. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub na nagrodę
innego rodzaju.
4.6. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
4.7. W przypadku Laureatów posiadających polską rezydencję podatkową Organizator
przekaże kwotę świadczenia pieniężnego określoną w pkt 4.1 lit. A powyżej do
właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r.
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4.8. W przypadku laureatów nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej świadczenie
pieniężne wypłacone będzie gotówka jako równowartość w Euro, według średniego
kursu NBP z dnia wypłacenia świadczenia. Warunkiem wypłaty jest złożenie
pisemnego oświadczenia Laureta o jego rezydencji podatkowej.
4.9. W ramach Nagrody Głównej Organizator zapewnia, wyżywienie, transport,
zakwaterowanie, a także wstęp na teren Sziget Festival w Budapeszcie w dniach 8 –
15 sierpnia 2018 r.
4.10. Zakwaterowanie w ramach Nagrody będzie miało miejsce w hotelach ibis, ibis Styles,
ibis budget na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Litwy,
Łotwy, Słowenii, Rumunii, Bułgarii,Macedonii.

5. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I WYDAWANIE NAGRÓD W KONKURSIE
5.1. W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu, Organizator powoła pięcioosobową Jury Konkursowe (dalej:
„Jury
”) Miejscem obrad Komisji jest siedziba Organizatora. Jury podejmuje decyzje
zwykłą większością oddanych głosów. Z obrad Komisji i przeprowadzenia głosowania
zostanie sporządzony Protokół.
5.2. Finaliści zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do Finału za pomocą e-maila lub
telefonicznie na adres mailowy lub telefon podany przez uczestnika w Formularzu
Konkursowym. W przypadku Zgłoszeń grupowych o zakwalifikowaniu do Finału
powiadomiony zostanie Kapitan drużyny.
5.3. Laureaci Nagród Głównych zostaną powiadomieni o wygranej osobiście w dniu finału.
5.4. Wycieczka odbywać się będzie środkiem transportu zapewnionym przez Organizatora.
Wszyscy Laureaci wyruszą ze wskazanego przez Organizatora miejsca. Koszty
dojazdu do miejsca startu oraz powrotu Laureatów do krajów zamieszkania zapewnia
Organizator.
5.5. Podczas finałowego etapu konkursu, a także w czasie wycieczki stanowiącej Nagrodę
Główną oraz podczas Sziget Festival w Budapeszcie w dniach 8-15 sierpnia 2018 r,
Finalistom i Laureatom towarzyszyć będzie Kamera. Uczestnicy wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich wizerunku w celu publicznego rozpowszechniania za pośrednictwem
sieci Internet, zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, z prawem do udzielania
sublicencji.
Zgoda udzielana jest na czas nieoznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
5.6. Uczestnicy Konkursu, do celów przeprowadzenia konkursu oraz realizacji Nagrody
Głównej przekazują Organizatorowi dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania adres e-mail, serię i numer dowodu tożsamości lub paszportu)
poprzez wypełnienie formularza konkursowego i wyrażają zgodę na przetwarzanie i
administrację tymi danymi przez Organizatora.
5.7. Dane osobowe zamieszczone przez uczestników w formularzach traktowane są jako
poufne i nie są widoczne dla osób postronnych.
5.8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i
wykonania zobowiązań przez Organizatora; w zakresie i w celu niezbędnym do
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wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w zakresie i w
celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Uczestników Konkursu i jego Laureatów.
5.9.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

5.10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Organizatora
jest
możliwy
drogą elektroniczną
pod
adresem
e-mail:
office@theproduction.pl
5.11. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Uczestników po
zakończeniu Konkursu lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
5.12. Organizator ma prawo udostępniać dane osobowe Uczestników Konkursu oraz innych
jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
5.13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5.14. Organizator nie udostępnia danych osobowych innym
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

podmiotom

aniżeli

5.15. Organizator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
5.16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
6.1.
Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji Nagrody
oraz za niemożność realizacji wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. decyzje
państwowe, działanie siły wyższej lub okoliczności leżących po stronie Uczestnika.
6.2.
Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w
części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, takich jak na
przykład skrócenie Imprezy, rezygnacja z części lub całości Imprezy.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, jeżeli nie wpłynie to
na prawa nabyte osób biorących udział w Konkursie.
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