REGULAMIN KONKURSU
„Moje wakacje kamperem 2022”
1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Moje wakacje kamperem
2022, zwanego dalej „Konkursem”, jest 4 Elite Investments sp zoo. z siedzibą w
Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000723315 , o numerze identyfikacji podatkowej
(NIP) 6511724185 , zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 01.03.2022 roku (godzina:
10 00) i trwa do dnia 30 grudnia 2022 roku (godzina: 10 00).
3. Konkurs organizowany jest w celu promocji usług świadczonych przez Organizatora.
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może
być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak
również ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z
treścią i akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
10. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Wynająć kampera w okresie trwania konkursu oraz po zakończonym wynajmie
wysłać ankietę za pośrednictwem otrzymanego formularza.
b) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na fanpage'u
https://bscamp.pl/konkurs/2022 oraz na stronie https://www.facebook.com/BSCamp-108630627507324/
c) Przesłać Organizatorowi w okresie trwania konkursu Wpis Konkursowy:
krótki film (maksymalnie 180-sekundowy), przedstawiający relację z podróży,
wypoczynku wynajętym od Organizatora kamperem. Wpisu Konkursowego
można dokonać poprzez wysłanie filmiku w wiadomości prywatnej na konto
na facebooku organizatora bądź przesłać wiadomość mailową na adres:
biuro@bscamp.pl , w tytule należy wpisać nazwę konkursu „Moje wakacje

kamperem 2022”
11. Spełnienie warunków określonych w pkt 10 ppkt a) oraz b) oraz c) stanowi zgłoszenie
(zwane „Wpisem Konkursowym”).

12. Nadesłane Wpisy Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających prawo lub dobra osobiste innych osób. Ponadto Wpisy Konkursowe nie
mogą naruszać danych osobowych osób trzecich uwidocznionych na filmie będącym
Wpisem Konkursowym. Akceptacja regulaminu przez Uczestnika oznacza iż uzyskał
on zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz innych danych osobowych osób
uwidocznionych na filmie. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi
jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do ww. filmów przez osoby
trzecie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a Uczestnik zobowiązuje się
pokryć wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
13. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Wpis Konkursowy, w razie kilku
propozycji pod uwagę będzie brana tylko najwcześniej zgłoszona propozycja.
14. Wpisy Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz ust. 3 nie
będą przyjmowane.
15. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału
w Konkursie.
16. Przesyłając Wpis Konkursowy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
17. Nagrodą w Konkursie jest 7dniowy ( 6 dób ) wynajem kampera w Sezonie średnim , o
wartości 3240 zł netto PLN oraz środki pieniężne w wysokości stanowiącej
równowartość podatku dochodowego, jaki zdobywca nagrody zobowiązany będzie
zapłacić z tytułu otrzymanej nagrody.
18. Organizator przekaże zwycięzcom nagrodę rzeczową wskazaną w ust. 17, zatrzymując
część wartości nagrody w postaci środków pieniężnych wskazanych w ust. 17, w celu
pokrycia z nich – jako płatnik – podatku dochodowego od wartości nagrody zgodnie z
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenia.
19. W terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku trzyosobowa Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora dokona wyboru jednego najlepszego filmu spośród
przekazanych przez uczestników w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności.
20. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez
ogłoszenie wyniku na fanpage'u w poście, który zostanie zamieszczony po
zakończeniu Konkursu, tj. dnia 15 stycznia 2023 do godz. 10 00 oraz w prywatnej
wiadomości na facebooku bądź mailem.
21. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do
wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy,
miejscowość najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o
przyznaniu nagrody. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien
wysłać dane na następujący adres e-mail: biuro@bscamp.pl W przypadku braku
podania wymaganych danych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
22. Odbiór nagrody nastąpi w terminie umówionym przez Organizatora ze Zwycięzcą.
23. Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba, której dane osobowe zostaną przekazane
zgodnie z ust. 21.
24. Warunkiem odebrania nagrody jest złożenie przez uczestnika oświadczenia o
nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz Organizatora praw autorskich do stworzonego

przez siebie filmu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych przez Organizatora
- stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz do udzielenia przez
wszystkie osoby, których wizerunku i/lub głos jest utrwalony na filmie zgody na
rozpowszechnianie wizerunku - stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
25. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 roku
26. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage'u przez cały okres trwania Konkursu.
Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie https://bscamp.pl/konkurs/2022
27. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili
jego opublikowania na stronie fanpage'u oraz stronie https://bscamp.pl/konkurs/2022
28. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
30. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania
wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na
drodze negocjacji.
31. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z
dopiskiem „Konkurs – „Moje wakacje kamperem 2022” -reklamacja " na
następujący adres: 44-240 Żory, ul. Szeroka 1 lub w formie elektronicznej na
następujący adres e-mail: biuro@bscamp.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu
oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego 14 dni od daty
jego zakończenia. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie
będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje
rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania przez Organizatora.
32. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
33. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za
pomocą listu nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zwycięzców Konkursu
jest 4 Elite Investments sp zoo. z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000723315 , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6511724185 Przetwarzanie

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1789).
2. Zwycięzca jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
adres e-mail, numer telefonu, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem,
tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, sprawozdawczości finansowej, w celach
związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody oraz zamieszczeniem listy
Zwycięzców Konkursu (imienia oraz nazwiska zwycięzcy) na fanpage'u
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji
wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym
dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania,
żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Dane przekazane
Organizatorowi nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
https://bscamp.pl/RODO/36

Żory, dnia 01.03.2022 roku.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu

Zgoda na przeniesienie praw autorskich

Niniejszym oświadczam, że posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do
utworu wysłanego na Konkurs „Moje wakacje kamperem 2022”organizowany przez 4
Elite Investments sp zoo. z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723315 , o numerze identyfikacji
podatkowej (NIP) 6511724185 , a ponadto oświadczam że utwór jest oryginalny, nie stanowi
utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a także nie był jeszcze publikowany. Poprzez wysłanie filmu na
Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do
niego, na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych w szczególności w celach
promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora, w tym na następujących polach
eksploatacji:


utrwalania i zwielokrotniania każdą dostępną technika, w tym techniką drukarską,
reprograficzna, cyfrową, na wszelkich dostępnych nośnikach informacji, w tym
wprowadzania do pamięci komputera, sieci Internet;



rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu egzemplarzy, sporządzonych na
dowolnym nośniku informacji, w tym drukiem, elektronicznym, cyfrowym, do
publicznej sprzedaży, ich użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego
odtworzenia, udostępnienia poprzez Internet (całości lub fragmentów), nadania za
pośrednictwem wizji lub fonii



przerabianie i przetwarzanie utworu, rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) i
korzystanie z nich z zachowaniem autorskich praw osobistych, w szczególności do
dokonywania skrótów, oraz przenoszenia na inne formy warsztatowe;



publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadanie, wystawianie oraz udostępnianie utworu
wszelkimi dostępnymi środkami technicznymi, w tym poprzez zamieszczanie i
udostępnienie treści na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku i
głosu, przez Organizatora Konkursu 4 Elite Investments sp zoo. z siedzibą w Żorach (44240), ul. Szeroka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000723315 , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6511724185 ,, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1789) oraz
zgodnie z przepisem art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1231) wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na
to, aby mój wizerunek i/lub głos - w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów były wykorzystywane przez Organizatora na cele związane z prowadzoną przez niego
działalnością, w tym w szczególności w celach promocyjnych, reklamowych i
marketingowych.

