
REGULAMIN KONKURSU NA NOWĄ NAZWĘ MARKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem Konkursu  jest  Larsen  sp.  z  o.o. z  siedzibą w Warszawie  przy  ul.  Św.  Jacka  Odrowąża 9,  NIP  524-287-52-65,
KRS 0000752213, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest wyłonienie nowej nazwy marki imprez turystycznych.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  w  każdym  czasie,  bez  podania  przyczyny.  W  takim  wypadku
Organizator nie wskaże Zwycięzcy Konkursu.  

§ 2. Zgłaszanie propozycji

1. Konkurs trwa od 22.04.2020 do 10.05.2020.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
4. Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku: https://www.facebook.com/AdventurTravelpl.
5.  Propozycje  nazwy zgłaszane są  e-mailem na adres:  kontakt@adventurtravel.pl z  dopiskiem „Konkurs”  w tytule  wiadomości.
E-mail powinien zawierająć imię i nazwisko uczestnika Konkursu.
6. Propozycja nazwy marki powinna być atrakcyjna, łatwa do zapamiętania i unikalna.

7. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję nazwy. 

§ 3. Wybór nazwy 
Ze zgłoszonych propozycji Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą propozycję do dnia 24.05.2020, którą opublikuje na stronie
internetowej adventurtravel.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/AdventurTravelpl.

§ 4. Nagrody: 
Nagrodą jest voucher o wartości 1000 zł, na udział w dowolnej imprezie z oferty Organizatora.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę i zostanie ona przekazana zwycięzcy Konkursu drogą elektroniczną do dnia 31.05.2020.
Voucher będzie ważny 12 miesięcy od daty dostarczenia. Data ważności dotyczy terminu realizacji  vouchera, a nie skorzystania
z usługi.

§ 5 Ustalenia dodatkowe: 
1. Zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Zgłoszenie propozycji nazwy na Konkurs jest równoznaczne z tym, że Uczestnik: 
a. oświadcza, że Zgłoszenie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich; 
b. oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanego zgłoszenia w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
przysługują mu wszystkie prawa autorskie, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. Z chwilą wyboru zgłoszonej propozycji  nazwy do głosowania uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich
praw majątkowych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji, w tym na
używanie jej jako marki imprez turystycznych, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym
jej  publiczne wyświetlanie,  odtwarzanie,  a  także  publiczne udostępnianie  w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć do niej  dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystywania na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, Instagram, na stronie internetowej oraz materiałach drukowanych.
4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora za pośrednictwem maila: kontakt@adventurtravel.pl

§ 6  Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzać dane Uczestników w następujących celach: 

a) realizacji Konkursu i wyłonienia laureata, przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i przyznania nagrody; 
b) w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów

ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy; 
3. Uczestnik ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; 
b) kopii  danych  osobowych  i  przekazania  jej  innemu  wskazanemu  podmiotowi  w  powszechnie  używanym,  możliwym

do odczytu komputerowego formacie; 
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c) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe; 
d) usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO; 
e) ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO. 

4. Uczestnik ma również prawo do: 
a) wniesienia  sprzeciwu  z  przyczyn  związanych  ze  szczególną  sytuacją  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych

na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym profilowania na tej podstawie; 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Organizatora,

w tym profilowania; 
c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/. 


