Regulamin konkursu „Czekamy na Was2!”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Czekamy na Was2!” (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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od dnia 15.02.2021 r. od chwili zamieszczenia niniejszego regulaminu na
portalu www.pot.gov.pl do dnia 28.02.2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia
5.03.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej
terminów.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Przez przystąpienie do Konkursu, przez które rozumie się dokonanie zgłoszenia, o którym
mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki udziału w Konkursie.
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest skierowany do podmiotów działających zgodnie z prawem na terenie Polski,
świadczących usługi lub prowadzących działania na rzecz turystów, w szczególności
regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, samorządów terytorialnych i
gospodarczych, twórców i zarządców produktów turystycznych, stowarzyszeń, fundacji
turystycznych, organizatorów turystyki.
2. 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.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o długości od 15 do 30 sekund, na
którym Uczestnik albo pracownik Uczestnika będą zachęcali do odwiedzenia – po
zakończeniu okresu izolacji społecznej – miejsca świadczenia przez Uczestnika usługi na rzecz
turysty, którego nazwa i adres pojawi się na filmie (dalej „Zadanie”). Motywem przewodnim
Zadania powinny być hasła: „Czekamy na Was!” wypowiadane przez Uczestnika albo
pracownika Uczestnika lub pojawiające się na filmie w postaci hasztagów: #CzekamyNaWas
#OdpoczywajwPolsce. Zadanie może zostać wykonane dowolną techniką, w standardzie
minimum HD, z horyzontalnym układem obrazu, w formacie *.mp4, a jego rozmiar nie może
przekraczać 1 GB. Zadanie nie może pochodzić z archiwum Uczestnika, lecz powinno zostać
przygotowane w czasie trwania Konkursu. Uczestnik nie może posługiwać się osobami
trzecimi w przygotowaniu Zadania, w szczególności nie może zlecić wykonania Zadania lub
jakiejkolwiek jego części osobom zawodowo zajmującym się nagrywanie filmów, ich

przygotowaniem graficznym. Organizator dopuszcza przygotowanie na filmie napisów w
języku angielskim (subtitles).
4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu powinien
przygotować Zadanie oraz przesłać je do Organizatora za pomocą jednego z dwóch
następujących narzędzi do przesyłania plików: https://wetransfer.com/ lub
https://pl.filemail.com/, w polu nadawcy wpisując swój adres mailowy, w polu odbiorcy
wpisując adres konkurs@pot.gov.pl oraz uzupełniając formularz zgłoszenia o tytuł Zadania i
nazwę miejscowości i województwa, w którym jest świadczona usługa turystyczna
przedstawiona w Zadaniu.
5. Jeden Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie.
6. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie określonym w § 1 ust. 3 zd. 1 Regulaminu nie
będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję konkursową (dalej „Komisja
konkursowa”).
7. Nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonego Zadania na profilach
mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter
(m.in. @polska.travel. @PolskaOrganizacjaTurystyczna) oraz w serwisach www.polska.travel,
www.pot.gov.pl.
8. Nagrodzony Uczestnik oświadcza, że z chwilą przyznania mu Nagrody przez Komisję
konkursową udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 5
lat, nieodpłatnie licencji uprawniającej do wielokrotnego korzystania z Zadania jako całości,
jak i jego poszczególnych elementów i części..
9. Licencja, o której mowa w ust. 8, przysługuje Organizatorowi na następujących polach
eksploatacji:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (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 utworów 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 utworów, w tym w szczególności wszelkie publiczne
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity,
sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne
urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, wszelkie
publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,

d) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
10. Uczestnik – z chwilą udzielenia licencji, o której mowa w ust. 8 i 9 – udziela
Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z opracowań Zadania oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami, tj. udziela Organizatorowi praw zależnych, na warunkach i polach
eksploatacji wskazanych w ust. 8 i 9, oraz przenosi na Organizatora uprawnienie
do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Zadania.
11. Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w
zakresie nabytych praw do Zadania.
12. Uczestnik Konkursu oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Organizatorowi Zadanie:
a)

jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,

b)
nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osób trzecich, nie jest
obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych
roszczeń,
c)
uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane, o ile są one konieczne lub
potrzebne do wykonywania praw do Zadania, w tym zgodę na korzystanie z wizerunku osoby
trzeciej,
d)

wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku Uczestnika.

13. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi
do Organizatora z tytułu naruszenia przez Organizatora, jego następców prawnych lub osoby
z nim współpracujące praw autorskich, praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku,
Organizator poinformuje Uczestnika o takich roszczeniach, a Uczestnik podejmie niezbędne
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty.
W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Organizatorowi, jego
następcy prawnemu lub osobie z nim współpracującej powództwa z tytułu naruszenia praw
autorskich, praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku Uczestnik wstąpi do
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z
interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje, w terminie do 14 dni od daty
doręczenia Uczestnikowi wezwania do zapłaty, wszelkie koszty i odszkodowania, w tym
koszty obsługi prawnej zasądzone od Organizatora, jego następców prawnych lub osób z nim
współpracujących.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne
z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi
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. Komisja konkursowa, w terminie określonym w § 1 ust. 3 zd. 2 Regulaminu, wybierze –
spośród Zadań spełniających wymogi określone w § 2 ust. 3 Regulaminu, zgłoszonych
zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu – 5 najlepszych Zadań na podstawie kryterium jakości i
kreatywności przekazu.
2. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże wszystkich
nagrodzonych Uczestników Konkursu. Protokół ten nie będzie podany do publicznej
wiadomości.
3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową w terminie do
8.03.2021 r.
4. Informacja o nagrodzonych Uczestnikach zostanie opublikowana przez Organizatora w
sposób wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu w terminie do 08.03.2021 r.

§ 4. Nagrody w Konkursie
Nagrodą w konkursie będzie kampania promocyjna obejmująca prezentację nagrodzonych
filmików na profilach mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook,
Instagram, Linkedin i Twitter (m.in. @polska.travel. @PolskaOrganizacjaTurystyczna), w tym
płatną kampanię na Facebooku (@polska.trael) – post sponsorowany dla każdego
nagrodzonego filmu (w wysokości 300 zł/post/7 dni) oraz w serwisach www.polska.travel,
www.pot.gov.pl,

§ 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 imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail Uczestnika:
1) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału
Uczestnika w Konkursie;
2) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu, w szczególności w celu
rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania 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;
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, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, oraz
ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z RODO oraz wydanych na
jego podstawie 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 na portalu pot.gov.pl, oraz na portalu Facebook na profilu
@PolskaOrganizacjaTurystyczna https://www.facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystyczna/
w dziale notatki. W przypadku jakichkolwiek pytań Uczestnicy mogą się kontaktować z
przedstawicielem Organizatora pod adresem e-mail: konkurs@pot.gov.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z
Uczestnikiem, w szczególności w zakresie przyznania Nagrody.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji
Konkursu.
5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
6. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany z Facebookiem, ani
jego właścicielami czy administratorami.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

