
 

 

REGULAMIN KONKURSU ULC – „POKAŻ SWOJĄ PASJĘ” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich 

odbywa się konkurs pod nazwą „POKAŻ SWOJĄ PASJĘ” (zwany dalej Konkursem). 

 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na platformie 

https://www.instagram.com/ulc_gov_pl/społecznościowej Instagram pod adresem:   (zwanej da-

lej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 

współorganizowany przez portal instagram.com. 

 

3. Konkurs organizowany jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nazwą „Pokaż 

swoją pasję“ 

 

4. Sponsorem nagrody jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

 

5. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o lotnictwie bezzałogowym oraz propagowanie 

walorów krajobrazowych Polski. 

 

 

 

§2 Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą przy ul. Marcina 

Flisa 2 w Warszawie 02-247 (zwany dalej „Organizatorem“) 

 

2. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Kon-

kursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Stanowiska ds. Mediów Organizato-

ra. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przekazanych przez Uczestników, a w 

szczególności za ich prawdziwość i aktualność. 

 

5. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie Zwycięzcy nagrody, w przypadku gdy dane, które 

przekazał Zwycięzca są niekompletne, nieprawidłowe, nieprawdziwe, jak również za brak 

możliwości odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie 

Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do 

dyspozycji Organizatora. 

 

6. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na udostępnie-

nie na profilu ULC na Instagramie w czasie trwania Konkursu– „POKAŻ SWOJĄ PASJĘ“ au-

torskiego zdjęcia pokazującego pasję związaną z lataniem i fotografowaniem za pomocą drona, 

oznaczenie zdjęcia hashtagiem: #MiejDronyPodKontrola, oznaczenie na zdjęciu profilu Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego:  

@ulc_gov_pl  

6. https://www.instagram.com/ulc_gov_pl/Instagram pod adresem:    

 

https://www.instagram.com/ulc_gov_pl/
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinfor-

matycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook; 

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony internetowej 

Organizatora lub jego strony na Facebooku. 

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby 

pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. 

 

2. Pracownikom Organizatora/Sponsora nie przysługuje prawo do udziału w Konkursie.  

3. W przypadku, gdy pomimo postanowienia ust. 2 Pracownik Organizatora weźmie udział w 

konkursie, a co za tym idzie udostępni pod postem konkursowym na profilu ULC  na Instagra-

mie w czasie trwania Konkursu – „POKAŻ SWOJĄ PASJĘ“ autorskie zdjęcia pokazującego 

pasję związaną z lataniem i fotografowaniem za pomocą drona, oznaczenie zdjęcia hashtagiem: 

#MiejDronyPodKontrola, oznaczenie na zdjęciu profilu Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  

@ulc_gov_pl , Organizator wykluczy tę osobę  na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu, a prawo do 

nagrody (po spełnieniu pozostałych warunków określonych w Regulaminie) przysługiwać bę-

dzie kolejnemu uprawnionemu Uczestnikowi spośród osób spełniających warunki wygranej w 

Konkursie.  

4. Uczestnik oświadcza, że:  

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,  

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą pro-

cedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,  

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

 

 § 4 Zasady Konkursu 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, jego zrozumienie oraz 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin będzie opublikowany na stronie 

internetowej Organizatora w zakładce:  https://www.ulc.gov.pl/pl/konkursy-i-regulaminy, link 

do Regulaminu będzie zamieszczony  pod postem konkursowym na profilu na Instagramie w 

sekcji BIO pod adresem https://www.instagram.com/ulc_gov_pl/   

 

3. Konkurs rozpocznie się 12 stycznia 2021 r. o godzinie  15:00 i zakończy 19 stycznia 2021 r. o 

godzinie 23:59. 

 

4. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udostępnienie na swoim profilu na Instagramie w cza-

sie trwania Konkursu ULC – „POKAŻ SWOJĄ PASJĘ“ autorskiego zdjęcia pokazującego 

pasję związaną z lataniem i fotografowaniem za pomocą drona, oznaczenie zdjęcia hashtagiem: 

https://www.ulc.gov.pl/pl/konkursy-i-regulaminy
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#MiejDronyPodKontrola, oznaczenie na zdjęciu profilu Urzędu Lotnictwa Cywilnego:  

@ulc_gov_pl  

 

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej ULC. Ogłosze-

nie wyników zostanie opublikowane 20 stycznia 2021 r. do godz. 17:00. 

 

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagrody będą czuwać Osoby Odpo-

wiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Orga-

nizatora. 

 

7. Zwycięzcy konkursu (5 osób) zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie ich subiektywnej o-

pinii. Pięcioro uczestników wybranych przez Jury zostanie ogłoszonymi Zwycięzcami. 

 

8. Uczestnik może przystąpić do Konkursu i zamieścić zdjęcie konkursowe z odpowiednim hash-

tagiem i oznaczeniem profilu jedynie jeden raz oraz może wygrać tylko jedną nagrodę. 

 

9. Nagrodami (miejsca I- V) będą: zestaw praktyczny z latarką, zawieszka tekstylna, smycz 

firmowa, USB.  Regulamin Konkursu nie przewiduje nagród pocieszenia lub innych nagród 

niewymienionych w treści Regulaminu. 

 

10. Nagrody nie będą podlegać wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę rzeczową. 

Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.  

 

11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

Nagrody, czy też prawa do żądania jej wydania nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

12. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania nagrody, Zwycięzca będzie zobo-

wiązany w terminie 72 h (siedemdziesięciu dwóch godzin od wysłania wiadomości do 

zwycięzców) do kontaktu drogą elektroniczną z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie w 

wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego na adres:  

media@ulc.gov.pl     . 

 

13. Nieprzesłanie przez Zwycięzcę wiadomości e-mailowej z wymaganymi informacjami, o 

których mowa w ust. 12 w wyznaczonym przez Organizatora terminie będzie uznane za ods-

tąpienie przez Zwycięzcę od udziału w Konkursie oraz będzie skutkować utratą przez niego 

prawa do Nagrody. Zwycięzcą zostanie kolejny Uczestnik wybrany na podstawie subiektywnej 

opinii Jury.  

14. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą na podany adres korespondencyjny – o wszyst-

kich szczegółach Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości mailowej. 

 

§ 6 Reklamacja 

 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania reklamacji dotyczącymi Konkursu, w tym jego prze-

biegu są wyłącznie jego Uczestnicy. 

 

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem mogą być składane na adres 

Organizatora konkursu, wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwier-

dzeniem odbioru, nie później niż do dnia 30.01.2021 r. do godziny 12:00.  Do zachowania ter-

minu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest nadanie w tym terminie ww. 

listu poleconego u operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
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Prawo pocztowe.   

 

3. Reklamacja powinna zawierać umieszczony na kopercie i w piśmie dopisek: „Reklamacja”, 

wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, uzasadnienie powodów wniesienia re-

klamacji oraz podpis reklamującego Uczestnika  

 

4. Reklamacje, które zostały wniesione w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu i spełniają 

wymogi określone w § 8 ust. 2 Regulaminu, zostaną w terminie 7 dni roboczych od daty ich do-

ręczenia rozpatrzone przez Organizatora, a decyzja Organizatora co do sposobu ich rozpatrzenia 

jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników.  

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej 

listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej  

w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Do zachowania terminu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest nadanie listu, o którym mowa w zdaniu po-

przednim u operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe.   

 

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona co do wysokości wartości 

wygranej przez danego Uczestnika nagrody. 

 

§ 7  Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(zwanej dalej RODO) informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Or-

ganizator, 

b) z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  

kancelaria@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, 

c) z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach doty-

czących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzysta-

nia z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail:  

daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, 

d) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu: 

udziału w Konkursie, przekazania nagrody Zwycięzcy oraz ewentualnego rozpatrzenia re-

klamacji, 

e) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator na po-

dstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie 

określonych usług oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

f) Pani/Pana dane będą przechowywane wieczyście, 

g) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do żądania usunięcia danych o-

sobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
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h) przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie, prawo do cofnięcia zgody poprzez przesła-

daneosobowe@ulc.gov.plnie informacji na adres e-mail:  lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarz-

ania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

i) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilo-

waniu, 

j) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez Uczestnika do Konkursu. 

 

§ 8 Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnic-

two w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek 

praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w 

inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz da-

nych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązują-

cymi przepisami. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ 

na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2021 roku. Konkurs rozpocznie się 12 stycznia 

2021 r. o godzinie  15:00 i zakończy się 19 stycznia 2021 r. o godzinie 23:59. 

 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regula-

minu zostanie zamieszczona w treści posta konkursowego. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu w 

całości lub w części, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

 

5. Regulamin będzie dostępny na stronie www Organizatora w zakładce: 

https://www.ulc.gov.pl/pl/konkursy-i-regulaminy , link do Regulaminu  będzie zamieszczony 

 pod postem konkursowym na profilu Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/ulc_gov_pl/     

 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

 

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.). 
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8. Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący określa wszelkie kwestie związane z organizacją i 

przebiegiem Konkursu.  


