Regulamin konkursów
organizowanych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
na portalach społecznościowych
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§1
KONKURSY
Konkursy organizowane są pod nazwą „Poznaj Modlin” (zwany dalej: „Konkursem”).
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
dnia 30 listopada 2009 r. z późn. zm.).
Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r.
o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Organizatora.
§2
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym
Dworze, ul. Gen. Wiktora Thomme 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000184990 , NIP: 522-10-25-337, REGON 011248734 (zwanego dalej:
„Organizatorem”).
Organizator jest osobą przyrzekającą nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964
r., nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
§3
CZAS TRWANIA I MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KONKURSU
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony jest cyklicznie począwszy od października 2013 r.
Informacje o Konkursie publikowane będą na profilu lotniska, na portalu społecznościowym facebook:
www.facebook.com/LotniskoWarszawaModlin
§4
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”).
Pracownikom Organizatora nie przysługuje prawo udziału w Konkursie.
W przypadku gdy Zwycięzcą Konkursu będzie którakolwiek z osób wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu,
Organizator wykluczy tę osobę z Konkursu na podstawie § 9 ust. 9 Regulaminu, a prawo do nagrody (po
spełnieniu pozostałych warunków określonych w Regulaminie) przysługiwać będzie kolejnemu
uprawnionemu Uczestnikowi spośród osób spełniających warunki wygranej w Konkursie.
§5
OGÓLNE WARUNKI KONKURSU
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Przystąpienie do Konkursu oznacza zrozumienie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres
zespolprasowy@madlinairport.pl
prawidłowej
odpowiedzi
na
zadane
na
profilu
www.facebook.com/LotniskoWarszawaModlin pytanie.
Wysłanie
przez
Uczestnika
Zgłoszenia
jest
równoznaczne
z
wyrażaniem
zgody
na
otrzymywanie
od
Organizatora
wiadomości
mailowych
oraz
stanowi
potwierdzenie,
iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i spełnia wszystkie jego postanowienia oraz
zobowiązuje
się
do
przestrzegania
określonych
w
nim
zasad
i postanowień.
Podczas trwania każdej edycji konkursu, w której Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia, otrzyma
wiadomość zwrotną potwierdzającą poprawność odpowiedzi na pierwsze pytanie oraz informację o wygranej.
Uczestnik ma za zadanie podczas trwania danej Edycji wysłać wiadomość z jedną odpowiedzią na pytanie w
jak
najkrótszym
czasie
od
momentu
opublikowania
pytania
przez
Organizatora
na
www.facebook.com/LotniskoWarszawaModlin.
W każdej Edycji konkursu wyłonionych zostanie do 6 (sześciu) Zwycięzców, którzy w najkrótszym czasie w
danej Edycji udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie tej Edycji wysyłając prawidłową odpowiedź na
wskazanego maila.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wiadomości z odpowiedzią, w przypadku gdy stwierdzono
naruszenie zasad Regulaminu.
§6
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ SPOSÓB ICH WYDANIA
W każdej Edycji konkursu, nagrodami są:
•
Gadżety firmowe Organizatora, np.: zeszyty, smycze, breloczki, artykuły piśmiennicze itp.
Nagroda nie może być zamieniona na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Regulamin Konkursu nie przewiduje
nagród pocieszenia lub innych nagród niewymienionych w treści Regulaminu.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w dniu następującym po dniu zakończenia
danej Edycji.
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Warunkiem uzyskania prawa do odbioru nagrody jest przekazanie Organizatorowi drogą elektroniczną, w
terminie 72 h (siedemdziesięciu dwóch godzin) od chwili otrzymania informacji o wygranej, kompletnych
danych niezbędnych do prawidłowego przekazania Zwycięzcy nagrody, tj. imię, nazwisko, adres do
doręczenia.
5. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi wszystkich wymaganych informacji w sposób oraz w terminie, o
którym mowa w ust. 6 powyżej, Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który jako kolejny w najkrótszym czasie
udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie danej Edycji. W przypadku kiedy i kolejna osobą nie spełni
warunków regulaminu, o których mowa w ust. 6 powyżej nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych oraz ich
administrowanie i przetwarzanie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażanie w/w zgody jest niezbędne w celu
prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu ogłoszenia Zwycięzców oraz przekazania nagród
Zwycięzcom. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu
mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych jest Organizator. Administrator
zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału
w Konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przekazanych przez Zwycięzcę, a w
szczególności za ich prawdziwość i aktualność. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie Zwycięzcy
nagrody, w przypadku gdy dane, które przekazał Zwycięzca są niekompletne, nieprawidłowe, nieprawdziwe,
jak również za niemożność 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.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
9. Jeden Uczestnik może wygrać w czasie trwania Konkursu tylko jedną nagrodę.
10. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne, które mogły mieć wpływ na czas przesłania odpowiedzi
przez Uczestników konkursu.
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§7
REKLAMACJA
Podmiotami uprawnionymi do składania reklamacji dotyczącymi przebiegu Konkursu są wyłącznie jego
Uczestnicy.
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem mogą być składane na adres
Organizatora konkursu, wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem
odbioru.
Reklamacja powinna zawierać umieszczony na kopercie i w piśmie dopisek: „Reklamacja”, wskazanie
imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji oraz podpis
reklamującego Uczestnika.
Reklamacje, które zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi określone w § 8 ust. 2 Regulaminu,
zostaną w terminie 2 dni roboczych od daty ich doręczenia rozpatrzone przez Organizatora, a decyzja
Organizatora co do sposobu ich rozpatrzenia jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników.
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.
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona co do wysokości wartości wygranej
przez danego Uczestnika nagrody.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej, oraz za sprzęt,
którym posługują się Uczestnicy w celu uczestniczenia w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub/i firmy kurierskiej, w tym w
szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek (paczek i listów) lub wydania nagrody.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu
i
zobowiązuje
się
do
niezwłocznego
opublikowania
zmienionego
Regulaminu
w miejscach, w których uprzednio go opublikował.
5. W razie pojawienia się wątpliwości, co do znaczenia lub interpretacji poszczególnych postanowień
Regulaminu, ostateczna ich interpretacja należy do Organizatora. Decyzje Organizatora podjęte we
wszystkich sprawach i na każdym etapie są ostateczne i prawnie wiążące dla każdego z Uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu w całości lub w części, jego przerwania lub
zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie przewidzianych w
Regulaminie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Organizator nie ma
obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu ze względu na niespełnienie warunków
określonych w Regulaminie.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze związku z przebiegiem Konkursu są rozstrzygane przez właściwy dla
Organizatora sąd powszechny.
9. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Niewydane w Konkursie Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący określa wszelkie kwestie związane z organizacją i przebiegiem
Konkursu.
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