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REGULAMIN KONKURSU 

„UCHWYĆ CHWILE Z EXIM TOURS” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs jest organizowany przez Exim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 31a, 01-619 

Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000391791, posiadająca 
NIP: 701-03-07-471 oraz REGON: 143191740, o kapitale zakładowym w wysokości 4.400.000 
zł  zwany dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").  

3. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Linie Lotnicze LOT (LOT Polish Airlines). 

4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie przedstawiciel 
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało 
wyłonienie Zwycięzcy, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz 
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane  
z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.05.2022, a kończy się dnia 31.08.2022 o godzinie 23:59 
(dalej "Czas Trwania Konkursu"). Czas trwania konkursu nie obejmuje czasu na wyłonienie 
zwycięzców Konkursu oraz publikacje wyników konkursu. 

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które:  

a. ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

c. zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia; 

d. mają zarejestrowane aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;  

e. wykonały zadanie konkursowe, polegające na udostępnieniu kreatywnego zdjęcia 

(dalej „Praca konkursowa”) na swoim profilu w serwisie Instagram oznaczając 

zdjęcie @eximtourspolska oraz @flylot jak również w opisie zdjęcia używając 

#eximtours, #flylot oraz #najlepszewakacje2022. 

2. Udostępnione i oznaczone zdjęcie według powyższych założeń oznacza, iż Uczestnik uważnie 
zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

3. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora. 
4.  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy Organizator 
stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie, korzystając z więcej niż jednego Konta, 
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Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego uczestnika z Konkursu i do 
pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.  

5. Udział w Konkursie i związanie z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak 
jeśli Uczestnik pragnie wziąć udział w Konkursie, jest zobligowany do  udostępnienia danych 
osobowych wyszczególnionych w dalszych częściach niniejszego Regulaminu. 
 
 

§ 3 Prawa autorskie 
 

1. Uczestnik konkursu udostępniając zdjęcie według powyższych kryteriów, oświadcza, że jest 
autorem Pracy konkursowej oraz, że zdjęcie konkursowe nie będzie naruszać praw osób 
trzecich oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie 
sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik udostępni Pracę konkursową na której utrwalony będzie 
wizerunek osób trzecich, oświadcza, iż posiada pisemną zgodę na utrwalenie, 
rozpowszechnienie i wykorzystanie wizerunku  na polach eksploatacji i terminach określonych 
w niniejszym Regulaminem Konkursu Uczestnik oświadcza, iż na wezwanie Organizatora 
Konkursu udostępni pisemne zgody osób trzecich, których wizerunek został utrwalony, 
rozpowszechniony i wykorzystany w ramach Konkursu „Uchwyć chwilę z Exim Tours” 

3. W przypadku, gdy Uczestnik udostępni pracę konkursową na której utrwali własny wizerunek, 
zgodnie z Regulaminem Konkursu oświadcza, iż przekazuje prawo Organizatorowi do 
utrwalenia, rozpowszechnienia i wykorzystania wizerunku na polach eksploatacji  
i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu udostępniając zdjęcie 
konkursowe oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie, z chwilą odbioru Nagrody, udziela 
Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej zbywalnej 
licencji z prawem do udzielania sublicencji w zakresie korzystania z Pracy Konkursowej na 
następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w 
tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
audiowizualną, cyfrową;  

b. wprowadzenie do pamięci komputera;  
c. wprowadzenie do obrotu; 
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www;  
e. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zdjęcia dla potrzeb stworzenia 

dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a 
powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym.  

4. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą udostępnienie Pracy Konkursowej wyraża 
zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Pracy Konkursowej oraz na korzystanie z 
opracowanych wersji Pracy Konkursowej w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej.  

5. Poza Nagrodą Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej.  

6. Organizator ma prawo do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie wskazanym w ust. 3 
powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, który przesłał Pracę 
Konkursową, jak również bez podania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu.  

7. Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z ust. 3 – 
4 powyżej. 
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§ 4 Zasady i przebieg Konkursu 
 

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia 
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu 
nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego 
Zgłoszenia.  

2. Uczestnik może udostępnić nieograniczoną liczbę zdjęć jako Zgłoszenie do konkursu. Uczestnik 
nie może edytować wcześniejszych zgłoszeń – zgłoszenia edytowane nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

3. Prace Konkursowe udostępnione w serwisie Instagram z odpowiednimi oznaczeniami i 
hasztagami powinny zostać wykonane w trakcie urlopu Uczestnika orgaznizowanego przez 
Exim Tours. 

4. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze spośród udostępnionych Prac 
Konkursowych 1 (słownie: jedno) zdjęcie, które jest zgodne z Regulaminem Konkursu,  
w sposób kreatywny przedstawia tematykę konkursu „UCHWYĆ CHWILĘ Z EXIM TOURS”. 
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości 
prywatnej przesłanej w serwisie Instagram najpóźniej w czasie 7 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu. 

5. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w wiadomości mailowej na adres 
d.jurkowska@eximtours.pl imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu mailowego do 
wysyłki potwierdzenia nagrody w ciągu 72 godzin od daty ogłoszenia wyników. W przypadku 
nie przesłania lub nie dostarczenia przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym 
terminie nagroda może nie zostać przyznana temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu 
Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa, stosując kryteria wskazane w § 4 ust. 4. 

6. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora drogą mailową w postaci biletów. 
 

§ 5 Nagrody 
 

1. Autor najbardziej kreatywnej Pracy konkursowej otrzyma Nagrodę. 
2. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę w postaci dwóch biletów lotniczych typu LH z oferty 

Polskich Linii Lotniczych LOT do wykorzystania do końca grudnia 2022. 
3. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w Czasie Trwania Konkursu. 
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu.  
5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 

lipca 1991 r. (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartość wygranej w konkursie jest wolna od 
podatku dochodowego. 

6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo 
przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który 
z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę, stosując kryteria wskazane 
w § 4 ust. 4.  

 

§ 6 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych Uczestników jest Exim S.A. z siedzibą z siedzibą przy ul. Potockiej 31a, 
01-619 Warszawa. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@eximtours.pl 

mailto:d.jurkowska@eximtours.pl
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3. Dane osobowe uczestnika będziemy wykorzystywać w następujących celach: zgłoszenia 
udziału w konkursie oraz należytego przeprowadzania konkursu, w tym w szczególności 
wysłania nagrody dla laureata Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”, 
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. dokonywania rozliczeń  
z organami podatkowymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”; 
dochodzenia roszczeń w związku z konkursem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – 
„prawnie usprawiedliwiony interes”.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane;  

5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w konkursie oraz dostarczenie 
ewentualnej nagrody. 

6. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym 
przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi 
doradcze; innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów 
prawnych, na podstawie zawartych umów. 

7. Dane przechowywane będą przez okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty dostarczenia 
nagrody w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

9. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Administrator oświadcza, że nie przekazuje zebranych danych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 
11. Podane przez Uczestników dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania 

Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez 
Uczestników i nie wpłynie na przebieg Konkursu. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą 
w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 471). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 
przepisów lub z innej ważnej przyczyny - pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą 
praw nabytych przez Uczestników oraz nie spowodują pogorszenia ich sytuacji w toku 
Konkursu. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 
7. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Instagram 

ani współprowadzony z portalem. Serwis Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym. 
Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje 
Organizatorowi Konkursu Exim S.A., a nie serwisowi Instagram. Informacje dostarczone przez 
Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu 
dostarczenia Zwycięzcy ewentualnej Nagrody. 

 


