
REGULAMIN KONKURSU „Zwierzęta w naturze” 

 

§ 1. DEFINICJE 

 

Poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają: 

1. Organizator – Soul Travel, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kazimierzowska 49/19, 

02-572 Warszawa) NIP: 6222354457. 

2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie 

3. Konkurs – konkurs pod nazwą „Zwierzęta w naturze” organizowany na zasadach 

szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Laureat – Uczestnik, który zajmie 1, 2 lub 3 miejsce w Konkursie.  

5. Komisja konkursowa – powołane przez Organizatorów osoby, które pod 

kierownictwem Renaty Sabeli czuwają nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i 

przyznania nagród.  

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego zdjęcia i 

komentarza zamieszczonego w opisie postu konkursowego na profilu Organizatora na 

portalu społecznościowym Facebook.  

2. Informacje na temat Konkursu oraz zasad uczestnictwa w nim zostaną zamieszczone na  

profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/SoulTravelPL oraz na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem: fairtravel.pl.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 

społecznościowego Facebook lub Instagram.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2020 .poz. 2094 t.j. z późn. zm.).  

5. Organizator oświadcza, że sponsorem nagród przewidzianych w Konkursie są Jack 

Wolfskin Polska oraz Laboratorium Obrazu Artibo.  
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§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć 

w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.  

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na dodaniu w komentarzu pod postem konkursowym 

na stronie https://www.facebook.com/SoulTravelPL/ (do dnia 27 października 2021 

roku) zdjęcia (własnego autorstwa) zwierząt/zwierzęcia napotkanego w ich naturalnym 

środowisku i opisaniu krótko, jakich atrakcji turystycznych ze zwierzętami Uczestnik 

unika i dlaczego? 

4. Zdjęcie nie może zawierać treści obraźliwych i pornograficznych. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w nim oraz 

niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając zgłoszenie konkursowe składa 

oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w zgłoszeniu konkursowym 

na potrzeby Konkursu, w celach promocji Konkursu oraz Organizatorów.  

7. Organizator prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń konkursowych, oznaczając w nim datę 

ich wpływu.  

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa 

autorskie (osobiste i majątkowe) do zamieszczanego w komentarzu konkursowym 

zdjęcia, a zdjęcie to nie narusza praw osób trzecich. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie 

będą wykorzystywane przez Organizatora w celach reklamowych. 

9. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani 

czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na fanpage'u 

na FB: https://www.facebook.com/SoulTravelPL, na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem: fairtravel.pl, jak również na wszystkie czynności faktyczne konieczne dla 

udostępnienia zdjęcia i przeprowadzenia Konkursu. 

10. Brak spełnienia, któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym paragrafie 

skutkować będzie brakiem formalnym zgłoszenia konkursowego i uniemożliwi wzięcie 

udziału w Konkursie. 
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§ 4. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Zgłoszenia konkursowe podlegać będą ocenie Komisji konkursowej.  

2. Komisja konkursowa będzie oceniała nadesłane zgłoszenia pod kątem zgodności z 

tematem Konkursu, kreatywności i poprawności językowej. 

3.  Konkurs dzieli się na następujące  etapy:  

a) I Etap (22-27 października 2021 godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – 

przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, weryfikacja i sprawdzenie pod względem 

formalnym nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym ocena spełnienia 

wszystkich elementów określonych w § 3. niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia 

nadesłane po 27 października 2021 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego nie 

będą podlegały ocenie. 

b) II Etap (do 28 października 2021 godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego) – 

Komisja konkursowa wybiera spośród prawidłowo złożonych zgłoszeń 

konkursowych 3 Laureatów.  

c) III Etap (do 29 października 2021 godz. 23:59) – ogłoszenie wyników. Informacja 

o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona 28 października na  profilu Organizatora 

na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/SoulTravelPL w trakcie wideo relacji LIVE z „Fair 

Travel Event” oraz 29 października na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: fairtravel.pl.  

d) IV Etap – przekazanie nagród. Wysyłka nagród  Jack Wolfskin nastąpi w terminie 

do  15 listopada 2021 r. po podaniu przez Laureata adresu do korespondencji i 

numeru telefonu. Nagrodę od Laboratorium Obrazu Artibo Laureat musi 

zrealizować samodzielnie, online do 15 grudnia 2021 

4. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

5. W przypadku, gdy Laureat zrezygnuje z udziału w Konkursie  przed ogłoszeniem 

wyników, jednak już po wyborze jego zgłoszenia, Organizatorzy mają prawo do  

wyłonienia innego Laureata. 

 

§ 5. NAGRODY 
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1. Nagrodami w Konkursie są:  

a) 1 miejsce: plecak Berkley marki Jack Wolfskin o wartości 279,99 PLN, 

Fotoksiążka ArtiBookONE dowolny format/papier/kolor okładki/max 60 stron 

b) 2 miejsce: kosmetyczka podróżna Expedition Wash Bag silver grey marki Jack 

Wolfskin, o wartości 139,99 PLN, 

Fotoksiążka ArtiBookONE dowolny format/papier/kolor okładki/max 60 stron 

c) 3 miejsce: Re Wasty, worek na śmieci wielokrotnego użytku marki Jack Wolfskin, 

o wartości 59,99 PLN, 

Fotoksiążka ArtiBookONE dowolny format/papier/kolor okładki/max 60 stron 

 

2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Laureat w terminie 3 (trzech) dni 

roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody, powinien 

zadeklarować chęć odbioru nagrody, pod rygorem utraty roszczenia o jej wydanie.   

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2  powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny 

i nie budzący wątpliwości, w formie dokumentowej (dokumentem jest każdy nośnik 

informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. wiadomość przez messenger).  

4. Nagrody określone w ust.1 nie mogą być zamienione na świadczenie pieniężne lub inne, 

niewymienione w Regulaminie świadczenia rzeczowe. 

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki 

Konkursu określone niniejszym Regulaminem.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na 

adres Organizatora, na piśmie lub w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

Organizatora: kontakt@soultravel.pl wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu 

wskazaniem rodzaju naruszenia, w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. 

Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.   

3. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie: naruszenie praw autorskich przez 

któregokolwiek z Uczestników, podanie nieprawidłowych danych, podszywanie się 

osoby trzeciej pod Uczestnika lub naruszenie ochrony danych osobowych 

zapewnionych przez RODO.  
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4. Przedmiotem reklamacji nie może być sposób przeprowadzenia konkursu, tj. m.in. 

przyjęte zasady oceniania, skład Komisji konkursowej oraz wszelkie kwestie związane 

z wewnętrzną organizacją pracy Organizatora. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli 

odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od 

sposobu złożenia reklamacji.  

6. Od odpowiedzi Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji nie przysługuje 

odwołanie. 

 

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych od Uczestników jest Soul Travel  

Renata Sabela z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Kazimierzowska 49/19, 02-572 

Warszawa). 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

3. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu email: kontakt@soultravel.pl. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu 

administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) wyłącznie w celu i 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i opublikowania prac 

konkursowych – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w 

razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów 

Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora, blogu i mediach 

społecznościowych.  

5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa przysługuje 

prawo do: 

a) sprostowania danych,  

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 
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d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. 

8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

10. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych.  

12. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia 

oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z:  

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych.  

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub 

weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody wobec 

przetwarzania danych prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie i odmowy 

przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.  

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z 

ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub 

prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych.  

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu  publikacji informacji o zmianie oraz 

nowej wersji Regulaminu na profilu Organizatora na portalu społecznościowym 

Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/SoulTravelPL. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki 

określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów. Odmowa ich przedłożenia wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile 

wątpliwości Organizatora są uzasadnione.  

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, osoby odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.  

5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

https://fairtravel.pl/konkurs-zwierzeta-w-naturze/.  

6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: kontakt@soultravel.pl.  

7. W przypadku gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w 

jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator może 

wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić 

przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, a w przypadku nagród już przekazanych – 

domagać się ich zwrotu. 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z organizacją oraz 

uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą  

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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