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Regulamin Konkursu 

„Łączy nas lot” 

na najciekawszy film i zdjęcie lotnicze z sezonu 2016/2017 

 
  

1. Organizatorami Konkursu filmowego i fotograficznego Targów Lotnictwa Lekkiego 

Paragiełda/TLL oraz Fun&Extreme, zwanego dalej Konkursem są: Targi Kielce SA z siedzibą w 

Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce, Stowarzyszenie Gekon Glide Club z siedzibą w 

Kobyłce, ul. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka oraz Firma Co-Pilot z siedzibą w Krakowie, os. 

Niepodległości 6/33, 31-861 Kraków zwani dalej Organizatorami. 

2. Patronem medialnym Konkursu jest Przegląd Lotniczy Aviation Revue Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Targowa 84, 03-448 Warszawa. 

3. Miejsce organizacji Konkursu:  

Miejscem organizacji Konkursu są Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-627 Kielce oraz  fanpage 

Targów Lotnictwa Lekkiego Paragiełda/TLL oraz Fun&Extreme - 

www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego/. 

 

4. Czas trwania konkursu: Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w  terminie od 16.03.2017 

roku  do 01.09.2017 roku do godziny 23.59. 

 

5. Uczestnicy Konkursu:  

1) Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat. 

2) Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy, 2 zdjęcia. Temat filmów, 

zdjęć musi być związany z lataniem. Film, zdjęcie może przedstawiać między innymi lot: 

paralotnią, motolotnią, samolotem ultralekkim, lot ekstremalny. 

3) W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i 

przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej 

wymienionych osób. 

 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są 

przetwarzane w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. 
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Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i będą wykorzystywane wyłącznie do 

celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych są Targi Kielce SA z 

siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu 

do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

7. Kategorie Konkursu: 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

1) Kategoria najlepszy film lotniczy. 

2) Kategoria najlepsze zdjęcie lotnicze. 

 

8. Zasady udziału w Konkursie: 

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

 

1) W terminie od 16.03.2017 roku do 01.09.2017 roku do godziny 23.59 należy wysłać na 

adres mailowy konkurslotniczy@targikielce.pl  zgłoszenie konkursowe, które będzie 

zawierało film i/lub zdjęcie z lotu. Film/zdjęcie nie powinien/powinno powstać wcześniej  niż 3 

kwietnia 2016 r. Do maila należy również załączyć uzupełniony Formularz zgłoszeniowy do 

Konkursu (scan dokumentu zawierający podpis) czyli załącznik nr 1 dołączony do 

regulaminu Konkursu, który można pobrać na stronie: www.paragielda.targikielce.pl. 

 

Kategoria film: 

Format pliku mp4 lub avi oraz długość filmu nie może przekraczać 4 minut. Format filmu jest 

dowolny, ale w rozdzielczości pozwalającej na wyświetlanie za pomocą rzutnika. Organizator ma 

prawo odrzucić przysłany materiał ze względu na nieprawidłową jakość techniczną 

(niepozwalającą na prawidłowe i czytelne odtwarzanie materiału) o czym powiadomi autora. 

 

Kategoria zdjęcie: 

Format fotografii: jpg, tif, max 5MB. 

 

2) Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw 

autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu 

prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. 

mailto:konkurslotniczy@targikielce.pl
http://www.paragielda.targikielce.pl/
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3) Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację nagrodzonego 

filmu lub zdjęć w miesięczniku Przegląd Lotniczy Aviation Revue, kwartalniku Vario oraz na 

stronach internetowych www.plar.pl i www.vario.aero oraz 

www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego. 

4) Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba 

trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące przesłanego zgłoszenia Konkursowego, 

zgłoszonego przez niego do Konkursu. 

5) Zgłoszony przez Uczestnika film, zdjęcie powinno być wolne od treści naruszających normy 

społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. 

 

6). Organizator konkursu po nadesłaniu zgłoszeń do konkursu, będzie publikował w terminie od 

16.03.2017 do 01.09.2017 zdjęcia, filmy i ich opisy na stronie  

      www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego 

9. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:  

Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad 

prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

Komisja będzie nadzorować przebieg konkursu. Będzie sporządzać protokoły z rozstrzygnięcia 

konkursu.   

 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 02.09.2017r. Zostaną podsumowane polubienia pod 

publikowanymi filmami i zdjęciami na fb www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego. 

Komisja wyłoni laureatów w kategorii film i w kategorii zdjęcie. 

Przyznawane będą nagrody: 

a). Nagroda publiczności w kategorii film. 

b). Nagroda publiczności w kategorii zdjęcie. 

 

Dodatkowo w terminie od 02.09.2017r. do 18.09. 2017r. Komisja dokona wyboru najlepszych ich 

zdaniem filmów i zdjęć. 

 

 

 

http://www.plar.pl/
http://www.vario.aero/
http://www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego
http://www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego
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Komisja przyzna następujące nagrody: 

 

Kategoria film: 

nagroda za pierwsze miejsce 

nagroda za drugie miejsce  

nagroda za trzecie miejsce 

Kategoria zdjęcie: 

nagroda za pierwsze miejsce 

nagroda za drugie miejsce  

nagroda za trzecie miejsce 

 

11. Nagrody w Konkursie: 

 

1) Nagroda Publiczności za największą liczbę polubień na portalu FB. 

a). Nagroda Publiczności za największą liczbę polubień na portalu FB w kategorii film: 

roczna prenumerata Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 138 zł  brutto oraz 

nagrodę finansową o wartości 15 zł na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 

dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 153 zł brutto. 

b). Nagroda Publiczności za największą liczbę polubień na portalu FB w kategorii zdjęcie: 

roczna prenumerata Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 138 zł  brutto oraz 

nagrodę finansową o wartości 15 zł na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 

dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 153 zł brutto. 

 

 

2) Nagrody przyznawane przez Komisję Konkursową dla autorów najlepszego filmu i 

zdjęcia. 

 

KATEGORIA - NAJLEPSZY FILM LOTNICZY: 

Za miejsce 1: dwa bilety lotnicze z linii Wizz Air o wartości 6150 zł brutto, roczna 

prenumerata Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 138 zł brutto oraz nagrodę 

finansową o wartości 699 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 

dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 6987 zł brutto.  
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Za miejsce 2: jedna godzina lotu nad Górami Świętokrzyskimi wraz z relacją z lotu online na 

facebooku Co-pilot o wartości 615 zł brutto, półroczna prenumerata Przeglądu Lotniczego 

Aviation Revue o wartości 69 zł brutto  oraz nagroda finansowa o wartości 76 zł brutto na poczet  

pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 

760 zł brutto. 

Za miejsce 3: kwartalna prenumerata Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 34,50 zł 

brutto oraz nagroda finansowa w wysokości 4 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego 

podatku dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 38,50 zł brutto. 

KATEGORIA - NAJLEPSZA FOTOGRAFIA LOTNICZA: 

Za miejsce 1: dwa bilety lotnicze z linii Wizz Air o wartości 6150 zł brutto, roczna prenumerata 

Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 138 zł brutto oraz nagrodę finansową o wartości 

699 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego. Łączna wartość 

nagrody w Konkursie wynosi 6987 zł brutto. 

Za miejsce 2: jedna godzina lotu nad Górami Świętokrzyskimi wraz z relacją z lotu online na 

facebooku Co-pilot o wartości 615 zł brutto, półroczna prenumerata Przeglądu Lotniczego 

Aviation Revue o wartości 69 zł brutto oraz nagroda finansowa o wartości 76 zł brutto na poczet 

pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 

760 zł brutto.  

 

Za miejsce 3: kwartalna prenumerata Przeglądu Lotniczego Aviation Revue o wartości 34,50 zł 

brutto oraz nagroda finansowa w wysokości 4 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego 

podatku dochodowego. Łączna wartość nagrody w Konkursie wynosi 38,50 zł brutto. 

 

 

Organizatorzy Konkursu wydadzą nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego tj. zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 

lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 361 ze zmianami). 
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Przed wydaniem nagrody, Organizatorzy pobiorą od Laureatów zaliczkę na zryczałtowany 

podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, a następnie przekazuje ją do 

właściwego urzędu skarbowego. 

 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu 

Ogłoszenie wszystkich wyników odbędzie się 7 października 2017 podczas Targów Lotnictwa 

Lekkiego TLL/Paragiełda, Fun&Extreme w Targach Kielce, ulica Zakładowa 1, oraz na FB 

Targów Lotnictwa Lekkiego  www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego  

Dodatkowo Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez 

Organizatorów Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

13. Wydanie nagród Zwycięzcom: 

1). Wydanie nagród Zwycięzcom odbędzie się podczas lotniczej biesiady, która 

odbędzie się 07.10.2017 podczas Targów Lotnictwa Lekkiego Paragiełda/TLL oraz 

Fun&Extreme. 

 

Adres: 

TARGI KIELCE S.A. 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

 

2). Na prośbę laureata nagroda może zostać przesłana pocztą w terminie do 16.10.2017 

roku. Nagrody nie odebrane w terminie do 23.10.2017 roku przechodzą do dyspozycji 

organizatora konkursu. 

3).Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

4).Laureaci nagród mogą odmówić odbioru przyznanych im nagród. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/TargiLotnictwaLekkiego
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14. Reklamacje:  

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej 

listem poleconym w terminie do 09.11.2017 roku (decyduje data wpływu), na adres: Targi Kielce 

SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 

 

Pisemna reklamacja powinna zawierać: dopisek „KONKURS – TARGI LOTNICTWA LEKKIEGO”, 

imię, nazwisko Uczestnika, PESEL, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, dokładnie 

określoną przyczynę reklamacji, oraz treść żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni 

(decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika 

Konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi 

przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

15. Postanowienia końcowe: 

1) Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na www.paragielda.targikielce.pl oraz w 

siedzibie Organizatora TARGI KIELCE S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w terminie od 

09.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. 

2) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook.  

3) Konkurs w żaden sposób nie jest związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu.  

http://www.paragielda.targikielce.pl/

