
Regulamin Konkursu „Koralowa Małopolska” 

Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków 
tel. +48 12 422 16 11; e-mail: biuro@mot.krakow.pl; www.mot.krakow.pl 

 
Strona 1 z 8 

Regulamin Konkursu „Koralowa Małopolska” 

zwany dalej Regulaminem 
 

§ 1. 

ZASADY OGÓLNE. 

1. Organizatorem Konkursu „Koralowa Małopolska” (dalej: „Konkurs”) jest stowarzyszenie Małopolska 

Organizacja Turystyczna z siedzibą w Krakowie przy Rynku Kleparskim 4/13, wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000053654, posiadającą numer 

NIP: 676-22-02-113, REGON: 356372852 (dalej: „Organizator”). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 

2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator. 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie 

i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

 

§ 2. 

SŁOWNIK POJĘĆ. 

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu „Koralowa Małopolska” (dalej: „Regulamin”) 

oznaczają: 

a) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie. 

b) „Konkurs” – Konkurs „Koralowa Małopolska”, którego dotyczy niniejszy Regulamin. 

c) „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

d) „Etap Konkursu” – poszczególna część Konkursu. 

e) „Nagroda” - Voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób na dwie noce w Hotelu Niebieski Art 

Hotel & Spa w Krakowie ważny do 31.08.2021 r., z wyłączeniem okresu sylwestrowego, czyli dokładnie 

dni: 31.12.2020 r., 01.01.2021 r. oraz 02.01.2021 r. 

f) „RODO” - Rozporządzenie 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. 

REGULAMIN. 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek 

obowiązków, o których mowa w Regulaminie. 

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu 

na stoisku Małopolskiej Organizacji Turystycznej podczas „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie organizowanego 

w dniach 5-6 września 2020 roku oraz do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu. Treść regulaminu 

będzie dostępna również na stronie internetowej Małopolskiej Organizacji Turystycznej: 

www.mot.krakow.pl. 

 

§ 4. 

CZAS TRWANIA KONKURSU. 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stoisku Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej podczas „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie na górze Wałów Chrobrego, organizowanego 

w dniach 5-6 września 2020 roku. 
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2. Konkurs rozpoczyna się dnia: 05.09.2020 r. o godzinie 11:00 i kończy dnia: 06.09.2020 r. o godzinie 14:00. 

3. Prace konkursowe należy złożyć na stoisku przy Kamperze Małopolskiej Organizacji Turystycznej w dniu: 

05.09.2020 r. w godzinach 11:00-18:00 oraz w dniu: 06.09.2020 r. w godzinach 11:00-14:00. Kampera 

należy szukać pośród wszystkich stoisk pikniku zlokalizowanych na górze Wałów Chrobrego w Szczecinie. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu: 06.09.2020 r. o godzinie 16:00 na stoisku Kampera Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej podczas „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie, na górze Wałów Chrobrego. 

 

§ 5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA. 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące uczestnikami 

„Pikniku nad Odrą” w Szczecinie w dniach 05-06.09.2020 r. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie 

osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy. Przez akceptację Regulaminu 

Konkursowego należy uważać wzięcie udziału w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej na stoisku 

Kampera Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zlokalizowanego na jednym ze stoisk „Pikniku nad Odrą” 

na górze Wałów Chrobrego Szczecinie. 

2. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest składanie prac konkursowych 

w imieniu osób trzecich. 

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie prawdziwych danych osobowych podczas składania pracy 

konkursowej. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz 

osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające 

z nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która 

przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. 

1. Konkurs przeprowadzany będzie na stoisku Małopolskiej Organizacji Turystycznej podczas „Pikniku nad 

Odrą” w Szczecinie na górze Wałów Chrobrego, organizowanego w dniach: 5-6.09.2020 r. 

2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi złożyć pracę konkursową na stoisku Kampera Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej w dniu: 05.09.2020 r. w godzinach 11:00-18:00 oraz w dniu: 06.09.2020 r. 

w godzinach 11:00-14:00. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno: 

1) Przygotować pracę konkursową obrazującą kreatywną interpretację zdania „Z czym kojarzy Ci się 

Małopolska?” Prosimy o uwzględnienie w swoich pracach motywu „czerwonego korala”, który jest 

symbolem naszego Regionu. Praca konkursowa może być wierszem, wycinanką, kolorowanką, 

zdjęciem, kolażem, itp. Wszystkie inne kreatywne pomysły wykonania prac konkursowych są 

dozwolone. Każdą pracę proszę opisać imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem 

telefonu oraz adresem e-mailowym. 

2) Przynieść i oddać wykonaną pracę podczas „Pikniku nad Odrą” na stoisko Kampera Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej w dniach trwania wydarzenia, tj. w dniu: 05.09.2020 r. w godzinach 11:00-

18:00 oraz w dniu: 06.09.2020 r. w godzinach 11:00-14:00 (w niedzielę najpóźniej do godziny 14:00). 

3) Złożenie pracy konkursowej i podpisanie oświadczenia jest jednocześnie akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i utrwalonego na pracach 

konkursowych wizerunku przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. Jeden Uczestnik może złożyć 1 (jedną) Pracę Konkursową. 

5. Do Konkursu mogą zostać złożone jedynie prace, które: 

1) są związane z tematyką Konkursu; 
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2) nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – za treści niedopuszczalne bądź niewłaściwe 

Organizator uznaje teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: 

wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści). 

Interpretacja w zakresie uznania treści za niewłaściwe bądź niedopuszczalne leży po stronie 

Organizatora. 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą pracownicy Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

obsługujący stanowisko Kampera w Szczecinie na górze Wałów Chrobrego. Organizator zastrzega, iż prace 

niezgodne z Regulaminem nie zostaną przyjęte. 

7. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na opublikowanie jej zdjęcia 

w późniejszym czasie na Facebooku i stronie Małopolskiej Organizacji Turystycznej, pod adresem 

www.facebook.com/mot.krakow i www.mot.krakow.pl oraz na dalsze jej wykorzystanie w komunikacji 

promocyjnej marki Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

8. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności 

ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 (jedną) zwycięską Pracę, która zostanie 

nagrodzona Nagrodą (dalej: „Nagroda”). Wybór Zwycięzcy należy do Komisji Konkursowej. Ocena Prac, 

w szczególności w oparciu o powyższe kryteria, należy do wyłącznej kompetencji Organizatora i nie wymaga 

uzasadnienia. Komisja dokona również wyboru uzupełniającego drugiego (rezerwowego) Zwycięzcy na 

wypadek sytuacji opisanej w ust. 10. poniżej. 

9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona podczas „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie na górze 

Wałów Chrobrego w dniu 6 września 2020 roku o godzinie 16:00 przy Kamperze Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej. Przekazanie Nagrody nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu Zwycięzcy. W przypadku 

nieodebrana Nagrody w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, przy Kamperze MOT, zostanie ona przekazana 

do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1 (wejście od 2). 

W tym wypadku odbiór Nagrody możliwy jest w terminie do dnia 2 października 2020 roku w godzinach 

pracy Agencji. 

10. Zwycięzca konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania Nagrody w trybie i terminie 

opisanym w ust. poprzedzającym, tj. w terminie do dnia 2 października 2020 roku od dnia podania wyników 

Konkursu. W takim przypadku Nagroda przechodzi do wyłonionego drugiego (rezerwowego) Zwycięzcy 

Konkursu wyłonionego spośród pozostałych złożonych prac zgodnie z dotychczasową procedurą wyłonienia 

zwycięskich Prac Konkursowych wskazaną i opisaną w ust. 8. powyżej. Wybrany w ten sposób Zwycięzca ma 

czas na odbiór Nagrody do dnia 30 października 2020 roku w godzinach pracy Zachodniopomorskiej Agencji 

Rozwoju Turystyki w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1 (wejście od 2). Po tym czasie, jeżeli drugi 

(rezerwowy) Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, prawo do Nagrody wygasa, 

a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu, czyli MOT. 

11. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw 

do nagrody na inną osobę. 

 

§ 7. 

NAGRODA. 

1. Nagrodą w Konkursie jest Voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób na dwie noce w Hotelu Niebieski 

Art Hotel & Spa w Krakowie ważny do 31.08.2021 r. z wyłączeniem okresu sylwestrowego, czyli 

z wyłączeniem dni: 31.12.2020, 01.01.2021 oraz 02.01.2021. 

2. Wartość Nagrody wynosi: 900,00 złotych. 

3. Nagroda w Konkursie jest wolna od podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4. Nagrodę będzie można odebrać w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przy Kamperze MOT, a w następnych 

dniach w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, w godzinach jej pracy, zgodnie 

z zapisami § 6. pkt. 9 i  pkt. 10. 
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5. Podanie nieprawidłowego adresu lub innych błędnych danych, w tym także nieodebranie Nagrody we 

wskazanym terminie, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość 

skutecznego odbioru Nagrody skutkują utratą prawa do niej, zgodnie z zapisami § 6. pkt. 10. W takiej 

sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu. 

6. Termin realizacji Nagrody będzie ustalony indywidualnie przez „Zwycięzcę” w porozumieniu z Hotelem 

Niebieski Art Hotel & Spa, przy czym realizacja nie może nastąpić później niż do dnia: 31.08.2021 r. 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie na recepcji Hotelu pod numerem telefonu: +48 12 297 40 00 lub e-

mail: hotel@niebieski.com.pl. Niezrealizowanie Nagrody w ww. terminie jest równoznaczne z utratą 

Nagrody. 

7. Organizator oświadcza, że koszty dojazdu Zwycięzcy do miejsca odebrania Nagrody oraz koszty drogi 

powrotnej obciążają Zwycięzcę. 

8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody 

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję 

Konkursową. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, 

w celu identyfikacji Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania nagrody podczas „Pikniku nad Odrą” i jej 

fizycznym odbiorem w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki Zwycięzca przed wydaniem 

Nagrody może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

10. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Hotel Niebieski Art Hotel & Spa w Krakowie, ul. Flisacka 3,  

30-114 Kraków. 

 

§ 8. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia prac Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu, a w szczególności 

Uczestników, którzy: 

1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

2) złożyli prace zawierające treści niedopuszczalne lub niewłaściwe teksty lub obrazy naruszające prawo 

i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny  przemocy, pornografię, sformułowania 

obraźliwe lub nawołujące do nienawiści). 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji 

(np. prowadzić rozmowę telefoniczną lub korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu 

Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału 

w Konkursie. 

3. Wyłączne prawo do wyboru członków i powołania Komisji Konkursowej należy do Organizatora. Komisja 

dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 

1 (jedną) zwycięską Pracę, która zostanie nagrodzona Nagrodą. Ocena prac i wybór Zwycięzcy należy do 

wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej i nie wymaga uzasadnienia. 

 

§ 9. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH. 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2019, poz. 

1231) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi 

zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej. 

Uczestnik oświadcza ponadto i zapewnia, iż Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i wolna jest 
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od wad prawnych oraz nie jest obciążona żadnymi prawami lub zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. 

W przypadku, gdyby tego rodzaju naruszenie i/lub obciążenie zostało ujawnione, Uczestnik zobowiązany 

będzie zwolnić Organizatora z ewentualnych konsekwencji zaistniałego naruszenia, gdyby zaś okazało się to 

niemożliwe, Uczestnik zobowiązany będzie wyrównać całość szkód, jakich ewentualnie mógłby doznać lub 

doznał Organizator na skutek zaistniałego naruszenia praw osób trzecich. 

2. Uczestnik oświadcza, że złożona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo 

lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do 

przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. 

3. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie wyraża tym samym akceptację Regulaminu oraz zezwala na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników 

Konkursu, udokumentowania przekazania Nagrody i realizacji pobytu w sposób ustalony przez Organizatora 

(np.: rejestracji audio-video czy fotograficznej), w tym w szczególności na wykorzystanie jego imienia, 

nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu 

w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie 

Facebook® o jego udziale w Konkursie. 

4. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na 

zasadzie bezterminowej i nieodwołalnej licencji niewyłącznej, ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach 

Konkursu Pracy Konkursowej będącej utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

5. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2019 poz. 1145) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie, prawa 

majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz materiałów powstałych w trakcie 

przekazania Nagrody i realizacji pobytu w Hotelu Niebieski Art Hotel & Spa (nagroda oraz materiały 

np. audio i video czy fotograficzne powstałe w trakcie przekazania Nagrody i realizacji pobytu zwaną są dalej 

wspólnie „utworem”), na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności 

obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których 

utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

3) W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) 

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, 

multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym 

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, 

oznaczania i produkcji towarów, 

4) W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz 

dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian 

i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, 

5) W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie 

gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego 

lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi, 
6) W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego 

pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, 

7) Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej. 

8) Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności 

w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów 

reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, 
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reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze 

znaku towarowego. 

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, którym jest promocja 

marki MOT i wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora. W razie 

konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy 

potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy. 

7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach 

opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich, we 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w nin. paragrafie, nie przysługuje wynagrodzenie. 

8. W przypadku wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa w związku z naruszeniem praw osób 

trzecich, Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Organizatora, 

a w przypadku zakończenia postępowania wyrokiem zasądzającym od Organizatora na rzecz osoby trzeciej 

określonej kwoty pieniężnej, Uczestnik zobowiązuje się ją pokryć w całości, zwalniając w tym zakresie 

Organizatora z obowiązku zapłaty. 

 

§ 10. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Małopolska Organizacja Turystyczna 

z siedzibą w Krakowie przy Rynku Kleparskim 4/13, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000053654, posiadającą numer NIP: 676-22-02-113, 

REGON: 356372852. 

2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzcy oraz Dane będą 

także przetwarzane dla celów podatkowych. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane 

dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres e-mail: iodo@mot.krakow.pl. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

i otrzymania Nagrody. 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, 

w okresie przedawnienia roszczeń. 

7. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię 

i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa 

w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

9. Administrator, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji 

podatkowej oraz innym instytucjom kontrolującym Organizatora na podstawie przepisów prawa. 

10. Zwycięska Praca Konkursowa oraz imię i nazwisko jego autora zostaną opublikowane na profilu Facebook 

Organizatora oraz na stronie internetowej MOT. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 

jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stoisku przy Kamperze Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej podczas „Pikniku nad Odrą” na Wałach Chrobrego w Szczecinie organizowanego 
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w dniach 5-6 września 2020 roku. Regulamin będzie również dostępny na stronie internetowej Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej pod adresem: www.mot.krakow.pl. 

3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

4. Zagadnienia nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, a wszelkie decyzje ws. Regulaminu 

Konkursu podjęte przez Organizatora są nieodwołalne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim 

poinformowaniu uczestników Konkursu. 

6. W kwestiach spornych prawo interpretacji Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu. 

7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem  

e-mail: biuro@mot.krakow.pl. 

8. Uczestnik wyrażający wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez złożenie pracy 

konkursowej oraz podpisanie oświadczenia na stoisku Małopolskiej Organizacji Turystycznej podczas 

„Pikniku nad Odrą” w Szczecinie na górze Wałów Chrobrego o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu 

«Koralowa Małopolska» oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu”. Udzielenie akceptacji jest warunkiem wzięcia 

udziału w Konkursie. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Koralowa Małopolska” 

 

 

 

 

………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

 

………………………………………… 
kod pocztowy i miejscowość 

 

………………………………………… 
telefon kontaktowy 

 

………………………………………… 
adres e-mail 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

 

Akceptuję Regulamin Konkursu „Koralowa Małopolska” oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
Czytelny podpis Uczestnika 
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