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REGULAMIN KONKURSU „Wygraj wejściówki VIP na Red Bull 111 Megawatt!” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Wygraj wejściówki VIP na Red Bull 111 

Megawatt” i jest zwany dalej: “Konkursem”. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel portalu internetowego BlaBlaCar, firma Comuto 

SA z siedzibą przy Avenue de la République 84, 75011 Paris, zarejestrowanym we Francji 

przez Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pod nr RCS Paris 491904546, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej: FR 76491904546. 

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na 

https://www.facebook.com/BlaBlaCarPL 
 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego; 

 

b. nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika Organizatora Konkursu; 

 

c. doda komentarz na profilu serwisu BlaBlaCar na Facebooku zgodny z wymogami 

regulaminu; 

 

d. zaakceptowała niniejszy Regulamin; 

 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w 

§2 ust. 1 podpunkt a)-d). 

 

3. Zadanie Konkursowe brzmi: „Napisz, z kim i dlaczego to właśnie Wy powinniście 

pojechać na Red Bull 111 Megawatt”. 

 

4. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy: poweźmie 

podejrzenie, że odpowiedź na pytanie narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób 

trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. O decyzji o wykluczeniu 

Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie organizator zawiadamia uczestnika w 

formie elektronicznej. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, a ewentualne skargi z tego 

tytułu Organizator pozostawia bez rozpoznania. 
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§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są dwie podwójne wejściówki VIP na Red Bull 111 Megawatt 

oraz dziesięć zestawów gadżetów (bluza i czteropak napoju Red Bull). 

 

2. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę. 

 

3. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, których odpowiedzi na Pytanie 

Konkursowe zostaną najwyżej ocenione w uznaniu Komisji Konkursowej powołanej 

przez Organizatora Konkursu. Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie odpowiedzi 

będą: atrakcyjność i kreatywność pomysłów przedstawionych w odpowiedzi oraz jej styl 

językowy. 

 

4. Każdy Uczestnik może napisać tylko jedną odpowiedź na Pytanie Konkursowe. Komisja 

Konkursowa weźmie pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie Uczestnika. 

 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

Konkursową, składającą się z trzech osób reprezentujących serwis BlaBlaCar. 

 

6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej 5 września w serwisie Facebook.  

 

7. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o 

wygranej, Organizator Konkursu skontaktuje się z kolejną osobą w celu przekazania jej 

nagrody.  

 

8. Zdobywca nagrody nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, otrzymania w zamian 

nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego, jak i przeniesienia jej na osobę trzecią. 

 
§ 4 

PRAWA AUTRSKIE 

 

1. Hasła nadesłane przez Uczestnika Konkursu, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej „Utwór”).  

 

2. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest 

równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór nie 

narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad 

współżycia społecznego.  

 

3. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest 

równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór wolny 

jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi 

odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z 
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wykorzystywaniem go w celach i formie przewidzianej niniejszym regulaminem.  

 

4. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do 

utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji: 

  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową,  

 

b. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, 

na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu 

oryginału albo egzemplarzy,  

 

c. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż 

opisany w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za 

pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, 

remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. 

Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego 

hasła konkursowego, odpowiedniego opracowania go, wykonywania zależnych praw 

autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu 

nagrodzonego hasła oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego.  

 

5. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

utworu.  

 

6. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych 

do utworu.  

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, 

wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z 

zamieszczeniem, publikacją i przesłaniem utworu, w szczególności praw autorskich do 

utworu.  

 

8. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami 

przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez 

Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie 

uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez 

Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W razie wystąpienia z 

takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik 

zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w 

razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się 

postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie. 
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§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.  

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

 

3. Uczestnik Konkursu przez udział w Konkursie akceptuje regulamin Konkursu oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach 

wskazanych w § 3 ust. 4 oraz na publikację przez Organizatora w serwisie BlaBlaCar jego 

danych.  

 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora 

wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy oraz 

wydaniem nagrody. 

  

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie 

przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie i dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

 
 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami). 

 

2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 


