
REGULAMIN KONKURSU 
„Biletobranie ze SprintAirem”

§ 1 POSTANOWENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest 
spółka  SprintAir  S.A. z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Ruchliwa  22,  zarejestrowana  w  rejestrze 
przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII 
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS:  0000320053,  NIP: 
522-271-87-17, o kapitale zakładowym 4.121.000,00 złotych, opłaconym w całości, zwana dalej 
„Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody jest firma SprintAir S.A.. zwana dalej także “Fundatorem”. 
3. Konkurs  nie  jest  grą  losową,  zakładem  wzajemnym  ani  grą  na  automatach  w  rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 
1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tej ustawy.

§ 2 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Konkurs polega na tym, że w dniach 9-15 września 2013r. Organizator ogłasza jedno pytanie 
konkursowe związane z jednym z następujących tematów: działalność linii lotniczej SprintAir, 
połączenie lotnicze Zielona Góra-Warszawa, miasto Zielona Góra, region lubuski, uroczystości 
Winobrania,  w  serwisie  www.pasazer.com oraz  na  profilu  serwisu  www.pasazer.com w 
portalu społecznościowym Facebook. 

2. Odpowiedzi  nadsyłać  należy  drogą mailową na adres  konkurs@sprintair.eu.  W zgłoszeniu 
podać należy imię i nazwisko uczestnika konkursu.

3. Konkurs trwa od dnia 9 do 15 września 2013 r.,  a odpowiedzi  na pytania konkursowe, o 
których  mowa  w  ust.  1  powyżej,  można  nadsyłać  od  momentu  ogłoszenia  pytania 
konkursowego do godziny 23:59 tego samego dnia. 

§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  osoby  pełnoletnie,  zamieszkałe  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  posiadające  pełną zdolność  do czynności  prawnych dalej  zwane 
„Uczestnikami”.

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym 
owa w § 2 ust.1  na adres konkurs@sprintair.eu.

3. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z:
a) akceptacją warunków konkursu i regulaminu dostępnego w serwisie www.pasazer.com. 
b) akceptacją  Ogólnych  Warunków  Przewozu  SprintAir  dostępnych  na  stronie  internetowej 

przewoźnika – Organizatora/Fundatora:  www.sprintair.eu;
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Organizator uzyskuje uprawnienie do 

przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926  ze  zmianami)  danych  osobowych 
Uczestnika  biorącego  udział  w  Konkursie.  Dane  osobowe  Uczestnika  będą  przetwarzane 
wyłącznie  w  celach  związanych  z  procedurą  konkursową,  rozstrzygnięciem  Konkursu, 
ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje 
dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania 
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o  zaprzestanie  ich  wykorzystywania  kierując  swe  wnioski  listem  poleconym  na  adres 
Organizatora: ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa.

5. Poprzez  przystąpienie  do  Konkursu,  Uczestnik  składa  oświadczenie  zgodne  z  poniższą 
formułą: 

„Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez 
SprintAir  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Zostałem(am)  poinformowany(a),  że  administratorem 
podanych  danych  jest   SprintAir  SA,  która/y  będzie  przetwarzać  dane  wyłącznie  w  celach 
związanych  z  procedurą  konkursową  Konkursu,  rozstrzygnięciem  Konkursu,  ogłoszeniem 
wyników oraz przekazaniem nagrody. Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że mam prawo 
do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz 
wniesienia  żądania  o  zaprzestanie  ich  wykorzystywania  kierując  swe  wnioski  na  adres  ul. 
Ruchliwa  22,  02-182  Warszawa.  Ponadto  wyrażam  również  zgodę  na  przekazywanie  i 
udostępnianie moich danych podmiotom, które współpracują z Organizatorem przy urządzeniu 
Konkursu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.”
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
7. Uczestnik  może,  do  czasu  zamknięcia  przyjmowania  odpowiedzi,  tj,.  do  momentu 

wskazanego w § 2 ust.  3.  Regulaminu wycofać się z udziału w Konkursie.  Oświadczenie o 
rezygnacji  z  udziału  w  konkursie  należy  przesłać  na  adres  mailowy  Organizatora: 
konkurs@sprintair.eu .

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  Konkursu  na 
zlecenie  Organizatora  oraz  członkowie  ich  rodzin.  Przez  członków  rodziny  rozumie  się: 
wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  małżonków  rodzeństwa,  rodziców 
małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY
  
1. Codziennie  w  okresie  9-15  września  2013  r.  wyłaniany  będzie  jeden  zwycięzca  Konkursu. 

Ogłoszenie wyników Konkursu będzie następować codziennie w dniach 8-16 września.   
2. W każdym dniu trwania Konkursu zwycięzcą będzie osoba, która najszybciej odpowie prawidłowo 

na zadane w danym dniu pytanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust.1,  poprzez przesłanie 
odpowiedzi na adres e-mail wskazany w § 2 ust.2. 

3. Po wyłonieniu i ogłoszeniu Zwycięzcy Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą drogą mailową 
celem uzgodnienia warunków odebrania  nagrody.  Uczestnik  zobowiązany jest  do przekazania 
Organizatorowi informacji o terminie odbioru nagrody w terminie 7 dni od dnia przesłania przez 
Organizatora informacji o wygranej - informacja Uczestnika na temat terminu odbioru nagrody 
powinna  zostać  przesłana  w formie  mailowej  na  adres  podany  w §  2  ust.  2  Regulaminu.  W 
przypadku  nieotrzymania  przez  Organizatora  powyższych  danych  w  terminie  wskazanym  w 
zdaniu poprzedzającym, Organizator przesyła powtórną informację o wygranej do Uczestnika. 
Nieotrzymanie przez Organizatora w terminie 3 dni od daty przesłania powtórnej informacji o 
wygranej  wszystkich  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  drugim  niniejszego  punktu,  jest 
równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  przerwania  Konkursu  bez  podania 
przyczyny.

§ 5 NAGRODA

1. Organizator przewiduje 7 (siedem) nagród głównych.
2. Nagrodą główną jest bilet lotniczy na przelot samolotem dla jednej osoby w dwie strony na trasie 

Warszawa-Zielona  Góra-Warszawa  lub  Zielona  Góra  –  Warszawa  -  Zielona  Góra  (rejsem 
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realizowanym  przez  linię  lotniczą  SprintAir),  do  wykorzystania  w  terminie  od  10.09.2013  do 
31.12.2013  r.,  przy  czym  warunkiem  odbioru  nagrody  jest  dostępność  biletów  lotniczych  w 
wybranym  przez  zwycięzcę  terminie.  Wartość  nagrody  głównej  to  178,00  PLN  plus  podatek 
dochodowy w wysokości 10 % wartości wygranej nagrody. 

3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Zwycięzca Konkursu nie 
może  przenieść  praw  do  uzyskania  nagrody  na  osoby  trzecie.  Nagroda  będzie  zrealizowana 
jedynie dla Zwycięzcy.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości 
wartości przyznanej nagrody.

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  dostarczenia  nagrody  z  powodu 
błędnych  danych  podanych  przez  Uczestnika,  a  także  za  wszelkie  działania  operatorów 
telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci, a także ze względu na 
niesprzyjające warunki pogodowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od 
momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie www.pasazer.com . Uczestnik jest 
związany zmienionym Regulaminem od dnia przesłania przez Organizatora informacji  o fakcie 
dokonania  zmiany  Regulaminu  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail 
Uczestnika, z którego Organizator otrzymał odpowiedź przesłaną zgodnie z § 2 ust.2. 

§ 7 REKLAMACJE

1. W  terminie  do  dnia  17  września  2013  roku  Uczestnik  może  złożyć  reklamację  dotyczącą 
przebiegu  Konkursu  bezpośrednio  do  Organizatora.  O  zachowaniu  terminu  do  wniesienia 
reklamacji decyduje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora – SprintAir SA, ul. 
Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa.

2. Reklamacje  powinny być  sporządzone w formie  pisemnej  oraz  przesłane listem poleconym z 
dopiskiem „REKLAMACJA – Biletobranie ze SprintAirem”.   

3. Reklamacje  złożone  po  terminie  lub  w  innej  formie  niż  wskazana  w  pkt.  2  nie  podlegają 
rozpoznaniu.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a 
decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Uczestnik  składający  reklamację  zostanie  pisemnie  poinformowany  o  sposobie  załatwienia 
sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

§ 8 INNE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  Konkursem  będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

2. W  kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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