REGULAMIN KONKURSU
„I love Warsaw”
(„Regulamin”)
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „I love Warsaw” (dalej: „Konkursu”) jest MillionYou Creative
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna
Juliana nr 9 lok. 28, 02-594 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455104,
NIP: 5213645781, REGON: 146592065 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs realizowany jest na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w
Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa), NIP: 5252248481, REGON:
015259640. (dalej: „Zamawiający”).
3. Każdy

Uczestnik

Konkursu

(dalej:

„Uczestnik”)

przed

zgłoszeniem

swojego

uczestnictwa, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie
przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoczesne z pełną
i świadomą jego akceptacją.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Organizator informuje
jednak,

że

korzystanie

ze

strony

dostępnej

pod

adresem

www.otwartawarszawa.pl/ilovewarsaw (dalej: „Strony”) może generować po stronie
Uczestnika koszty połączeń internetowych zgodnie z cennikiem dostawcy usług
internetowych.
§2
[CEL I ZAKRES KONKURSU]

1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie Uczestników do aktywnego tworzenia formuły turystyki w Warszawie.
2. Konkurs obejmuje stworzenie przez Organizatora osobistego przewodnika po Warszawie
w języku angielskim, który zostanie udostępniony w wersji online pod nazwą „I love
Warsaw”, na podstawie zgłoszonych przez Uczestników tras na dedykowanej stronie
internetowej.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby pozostające
z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, osoby wyznaczone przez Organizatora do
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osoby wchodzące w skład Jury
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Konkursu, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
§3
[ZASADY KONKURSU]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub
pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 oraz art. 15 ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), posiadająca
miejsce zamieszkania na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego
integralną część. Zgody można przesyłać na adres:
MillionYou Crative sp. z o.o.
ul. Burakowska 5/7
01- 066 Warszawa,
3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania skutecznej rejestracji na Stronie, poprzez
łączne spełnienie następujących warunków:
1) podania adresu poczty elektronicznej e-mail, który stanowił będzie następnie login
Uczestnika podczas logowania się na Stronę albo rejestracji a następnie logowania za
pomocą przycisków „Zaloguj się przez Facebook” oraz „Zaloguj się przez Google +” –
w tym przypadku pkt 2) niniejszego ustępu nie ma zastosowania,
2) na podany adres poczty elektronicznej e- mail osoba dokonująca rejestracji otrzyma
wiadomość z unikalnym hasłem. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez
Uczestnika po zalogowaniu się na Stronę. Pierwsze logowanie wymaga jednak
podania hasła wygenerowanego przez Organizatora,
3) akceptację Regulaminu,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 pkt
1-2 powyżej, w celu wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w sposób ciągły od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 13
czerwca 2016 r.
5. Konkurs polega na zamieszczaniu i opisywaniu swoich ulubionych tras w Warszawie
przez mieszkańców stolicy (dalej: „Trasa”). Propozycje Tras będą zawierać:
a) nazwę Trasy,
b) czas jej trwania (czas trwania Trasy musi mieścić się w granicach od 1 do 4h
zegarowej),
c) krótki opis uzasadniający wybór Trasy oraz do kogo Trasa jest skierowana,
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d) charakterystyczne cechy poszczególnych punktów,
e) proponowaną formę transportu.
6. Jeden Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę Tras na Stronie.
7. Trasy mogą być zamieszczane wyłącznie w formie tekstowej lub w formie oznaczeń na
udostępnionym na Stronie planie Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: „Mapa”), z
zastrzeżeniem, iż ta forma Tras nie występuje samoistnie, a jedynie w połączeniu z formą
tekstową. Trasy stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2016 666.).
8. Każda Trasa przed jej opublikowaniem na Stronie podlega obligatoryjnej, bieżącej
moderacji dokonywanej przez Organizatora.
9. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

niedopuszczenia

lub

późniejszego

wyeliminowania z Konkursu Trasy, która:
1) nie odpowiada tematyce Konkursu,
2) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
3) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności
zawiera treści wulgarne lub nieprzyzwoite.
10. Najciekawsze Trasy zostaną wyłonione w drodze obrad specjalnie do tego celu
powołanego Jury. Obrady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbędą się od 1416 czerwca 2016 roku, natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 czerwca 2016
roku.
11. 5 (słownie: pięć) Tras, które zostaną uznane przez Jury za najciekawsze, utworzą
osobisty przewodnik po Warszawie, który opublikowany zostanie na Stronie, na co
niniejszym Uczestnik wyraża zgodę. Każdy z Uczestników, będący twórcą Trasy, o której
mowa w niniejszym ustępie otrzyma również nagrodę rzeczową w postaci książki Beaty
Pawlikowskiej.
12. Uczestnicy będący twórcami 3 (słownie: trzech) Tras, wyróżnionych w drodze obrad Jury
zgodnie z ust. 10 powyżej, otrzymają możliwość udziału w spotach promujących powstały
przewodnik po Warszawie zawierający Trasę zaproponowaną przez danego twórcę.
Każdy z Uczestników, o których mowa w niniejszym ustępie otrzyma również nagrodę
rzeczową w postaci gry planszowej pt. Monopoloy Warszawa dwudziestolecie
międzywojenne.
13. Każdy z Uczestników, który zamieści jedną z pierwszych trzech Tras w jednym z
następujących dni: 4, 8, 11 czerwca 2016 r. otrzyma nagrodę rzeczową w postaci t-shirtu
oraz torby płóciennej z limitowanej serii #warszawa2030.
14. Jeden Uczestnik może otrzymać kilka różnych wyróżnień/nagród rzeczowych.
15. Organizator poinformuje Uczestników o fakcie przyznania im wyróżnienia/nagrody
rzeczowej drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu adres e-mail wyróżnionego
3

Uczestnika, podany przez niego podczas rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo
opublikowania na Stronie listy wyróżnionych Uczestników (wykorzystując w tym celu imię
i nazwisko lub nick wyróżnionego Uczestnika) na co niniejszym Uczestnik wyraża zgodę.
16. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 11 - 13 powyżej nie podlegają wymianie na
inne nagrody rzeczowe ani na ich ekwiwalent pieniężny.
17. Obiór nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 11- 13 powyżej możliwy jest w biurze
Organizatora w Warszawie pod adresem: ul. Burakowska 5/7.
18. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania przyznanego mu wyróżnienia lub
nagrody rzeczowej na osobę trzecią.
19. Nagrody rzeczowe wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
§4
[PRAWA AUTORSKIE]
1. Przesyłając do Konkursu jakikolwiek utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666 ze zm.), w
szczególności Trasę (dalej łącznie jako „Utwór”), Uczestnik oświadcza, że posiada pełne
majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do zgłoszonego Utworu, jak również
oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszenie Utworu do Konkursu nie
narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich jak również dóbr osobistych osób
trzecich.
2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z
prawdą z winy Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika zasad należytej
staranności, wskutek czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora uzasadnione
roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr
osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot
kosztów pokrycia uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej.
3. Przesyłając Utwór do Konkursu, niezależnie od późniejszego jego wyróżnienia, Uczestnik
wyraża zgodę na udostępnienie Utworu na Stronie na licencji Creative Commons
Attribution (Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska). Informacje o licencji
dostępne są pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/, natomiast
pełny

tekst

licencji

dostępny

jest

pod

adresem:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.
4. Przesyłając Utwór do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na jego jednoczesną publikację
na Stronie, na stronie internetowej Organizatora, Zamawiającego oraz na profilach
wymienionych podmiotów w serwisach społecznościowych.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji wyróżnionych Tras, po
uprzednim

uzgodnieniu

formy

oraz

zakresu

tych

modyfikacji

z

wyróżnionym

Uczestnikiem.
§5
[DANE OSOBOWE]
1. Podczas dokonywania rejestracji na Stronie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, o których mowa odpowiednio w §3 ust. 3 pkt 1)-2).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie

danych

osobowych

(Dz.

U.

z

2015

r.

poz.

2135,

zwanym

dalej

„Administratorem”) jest MillionYou Creative spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.),
Organizator informuje, że:
1) pełna nazwa Administratora brzmi: MillionYou Creative spółka z ograniczoną
odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna Juliana nr 9 lok. 28, 02594 Warszawa,
2) dane

osobowe

Uczestników

zbierane

są

wyłącznie

w

celu

prawidłowego

przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, promocji oraz przeprowadzenia
ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
3) Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania lub zmiany,
4) podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak
rezygnacja z ich podania lub niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnik oświadcza,
że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
§6
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODSTĄPIENIE]
1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących
przebiegu Konkursu.
2. Reklamacje można przesyłać na adres: MillionYou Crative sp. z o.o.
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ul. Burakowska 5/7
01- 066 Warszawa,
lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e-mail:
millionyou@millionyou.pl
w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Składając reklamacje każdy Uczestnik proszony jest o wskazanie w jej treści
nieprawidłowości, które spowodowały jej zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Uczestnika.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z
zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed
upływem 21 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
6. W

przypadku

przesłania

reklamacji

drogą

elektroniczną,

Użytkownik

zostanie

poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail,
z którego reklamacja została przesłana.
7. Organizator może zwrócić się do Uczestnika, który przesłał reklamację z prośbą o
udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie
reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Uczestnika zostanie
rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych
informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy
reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Uczestnika
pierwotnych informacji.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od
przystąpienia do udziału w Konkursie (rozumianym jako akceptacja Regulaminu).
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane zgodnie z ust. 2 powyżej.
Organizator

niezwłocznie

potwierdzi

Uczestnikowi

otrzymanie

oświadczenia

o

odstąpieniu.
§7
[WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W
KONKURSIE]
1. Niezależnie od spełnienia warunków uczestnictwa o których mowa w §3 ust. 3 lub §4 ust.
3 Regulaminu, warunkiem skutecznego wypełniania któregokolwiek z formularzy
zgłoszeniowych oraz korzystania ze Strony jest:
1) posiadanie dostępu do Sieci Internet,
2) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
3) posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google, Chrome,
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Internet Explorer, Safari.
§8
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Organizator oświadcza, że przeprowadzany 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. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
2. Regulamin dostępny jest na Stronie przez cały czas trwania Konkursu w formie
umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku
czynności (format pdf).
3. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.
Każdorazowa

zmiana

Regulaminu

poprzedzona

będzie

poinformowaniem

Uczestników Konkursu o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
regulaminu platformy internetowej „Otwarta Warszawa” dostępnego na stronie
internetowej:

http://otwartawarszawa.pl/static/Regulamin_otwarta%20warszawa.pdf,

jak również odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2064
poz. 380 ze zm.) w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919921, przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.2016 666 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.).
5. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana została w dniu 3 czerwca 2016 r.
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Załącznik nr 1
Warszawa, dnia.....................2016 roku
…...................................................
imię i nazwisko (przedstawiciela ustawowego)
…..................................................
adres zamieszkania (przedstawiciela ustawowego)
….................................................
PESEL (przedstawiciela ustawowego)
……………………………………
nr telefonu (przedstawiciela ustawowego)- opcjonalnie
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU
ZGODY NA UDZIAŁ
DZIECKA/PODOPIECZNEGO*
W KONKURSIE „I LOVE WARSAW”
Ja, niżej podpisany(a), będący(a) przedstawicielem ustawowym:
…..................................................
imię i nazwisko (dziecka/podopiecznego*)
…………………………………….
wiek (dziecka/podopiecznego*)
…..................................................
adres zamieszkania (dziecka/podopiecznego*)
….................................................
PESEL (dziecka/podopiecznego*)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* w Konkursie
„................................” organizowanym przez:
MillionYou Creative spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Juliana Bruna 9 lok. 28, 02-594 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są przechowywane w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455104 , NIP:
5213645781, REGON: 146592065, na zlecenie:
Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Bankowy 3/5, 00- 950
Warszawa, NIP: 5252248481, REGON: 015259640.
Oświadczam, iż rozumiem i w pełni akceptuję Regulamin Konkursu dostępny na stronie:
http://otwartawarszawa.pl/ilovewarsaw/regulamin.pdf …..….....................................................
(data i podpis przedstawiciela ustawowego)

*niepotrzebne skreślić
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