
Regulamin konkursu ,, Nakręca nas Aquapark” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu “Nakręca nas Aquapark”. 

2. Organizatorem konkursu jest  Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile 

§ 2. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.02.2020 roku, a kończy się dnia 15.05.2020 roku. 

3. Zgłoszenia złożone po zakończeniu trwania konkursu nie będą uwzględniane przy 

wyłanianiu zwycięzcy konkursu. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 14.06.2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej: www.aquaparkpila.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, o 

takiej decyzji powiadomi na stronie internetowej www.aquaparkpila.pl . 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które mają 

ukończone 15 lat i,  jeżeli nie ukończyły lat 18, posiadają zgodę opiekuna prawnego. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które: 

a) zaakceptowały postanowienia regulaminu, 

b) spełniły zadanie konkursowe, polegające na zgłoszeniu propozycji video poprzez 

dostarczenie pendrive’a zawierającego konkursowe video. 

3. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 

Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

§ 4. Zasady konkursu 

1. Uczestnik przekaże na nośniku pendrive video promujące aktywność fizyczną związaną          

z Aquaparkiem.  

2. Film video  – długość max. 30 sekund.  

3. Video należy dostarczyć na nośniku pendrive do sekretariatu Aquaparku, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00. 

4. Poprzez dostarczenie video, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu 

oraz akceptuje bezwarunkowo jego wszystkie postanowienia. 
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5. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że zapoznał się z komunikatem        

RODO i dostarczył w formie pisemnej dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 

§ 5. Zwycięzcy i nagrody 

1. Powołana przez Organizatora komisja dokona oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę: 

a) treść video zgłoszenia (które kandydaci wysyłają do Organizatora). 

b) spełnienie wymogów formalnych zawartych w regulaminie. 

2. Organizator ufunduje nagrody dla uczestnika (uczestników), którego/ych propozycja 

zostanie wybrana na film promujący pilski Aquapark. 

3. Po wyłonieniu zwycięzcy/ów Organizator skontaktuje się z nim/i telefonicznie. 

4. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia 

i nazwiska, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych nagród. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy w momencie 

wydania nagrody, w celu identyfikacji. Przed wydaniem nagrody zwycięzca może zostać 

zobligowany do okazania  stosownego dokumentu tożsamości. 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

§ 7. Odpowiedzialność 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem konkursu. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu wraz z nośnikiem zawierającym film składa oświadczenie, że film został 

wykonany na potrzeby  konkursu, jest całkowicie oryginalny i stanowi efekt wyłącznie jej pracy,           

a także nie zawiera żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innego utworu lub utworów, mogących 

stanowić podstawę do kierowania na tej podstawie przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń teraz 

lub w przyszłości. 

2. Uczestnik konkursu w oświadczeniu o którym mowa wyżej potwierdza, że  przysługuje mu pełnia 

praw autorskich do filmu z wyłączeniem osób trzecich i zarazem żadnej innej osobie, w żadnym 

zakresie, w tym na podstawie licencji wyłącznej lub niewyłącznej, nie przysługują jakiekolwiek 

uprawnienia do tego filmu. 

3. Uczestnik potwierdza także w powyższym oświadczeniu, że film nie narusza praw autorskich ani 

dóbr osobistych osób trzecich, ani też nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich. 



4. W przypadku osoby nie mającej ukończonych lat 18-stu oświadczenie podpisuje także opiekun 

prawny. 

 

§ 9. Przeniesienie praw do filmu 

1. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia udziału w konkursie przenosi na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do filmu oraz prawo własności do nośnika i filmu. 

2.  Z chwilą przekazania nośnika zawierającego film Organizator nabywa majątkowe prawa 

autorskie do filmu, a także prawo do rozporządzania i korzystania z filmu na wszystkich polach 

ekzploatacji, w tym prawo do jego publicznego wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i 

reemitowania. 

3. Organizator nabywa także prawo do wprowadzania elektronicznej wersji filmu do pamięci trwałej 

komputera, rozpowszechniania filmu w drodze elektronicznej, wykorzystania filmu w celu reklamy 

oraz w celach marketingowych lub promocyjnych związanych z działalnością Organizatora lub innych 

wskazanych przez niego podmiotów, w tym wykorzystania go  w materiałach promocyjnych. 

4. Nabycie określonych wyżej praw do nośnika i filmu następuje nieodpłatnie. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

      

          


