
Regulamin konkursu „Balonowy song”
§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy, ul. 
Jerzego Waszyngtona 14B/128, 15-269 Białystok , NIP: 9662114150 (zwany 
dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 
przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie 
https://www.facebook.com/bialostockiklubbalonowy/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli osoby które ukończyły 
18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b) zaznaczenie „Lubię to” na Fanpage.

3. Konkurs trwa od 07.03.2020 do 03.04.2020 do godziny: 12:00.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 06.04.2020 za pośrednictwem Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 
strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

https://www.facebook.com/bialostockiklubbalonowy/


§ 3

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu piosenki o tematyce 
balonowej (najlepiej związanej z działalnością Białostockiego Klubu 
Balonowego) i wysłaniu go na adres e-mail: balony.bialystok@gmail.com

2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst piosenki.

3. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani wykonywane. 
Muszą być to teksty premierowe, powstałe w celach konkursu.

4. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 
trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności 
prawa autorskie) osób trzecich.

5. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe: imię, 
nazwisko, PESEL i nr dowodu osobistego, adres e-mail, telefon oraz skan 
podpisanego oświadczenia (załącznik do niniejszego regulaminu).

6. Nagrodzony tekst zostanie opublikowany w formie piosenki, do której 
zostanie skomponowana przez Organizatora muzyka.

7. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

8. Przedstawiciele Organizatora wybiorą tekst, który ich zdaniem jest 
najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

9. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru 
Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 4

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest lot balonem podczas wydarzenia „III Fiesta 
Balonowa – Edukacja na rzecz propagowania sportu balonowego” 
odbywającego się w Białymstoku, w dniach 09-11 lipca 2020 roku (wartość 
nagrody 500 zł).

2. Termin wykorzystania nagrody, zostanie ustalony ze Zwycięzcą.



3. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia odbioru nagrody na inny 
termin, 
w przypadku zaistnienia warunków uniemożliwiających wykonanie lotu.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook 
z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda 
przepada.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby 
wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności 
poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany 
Uczestnik może zostać wykluczony 
z Konkursu.

§ 5

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie 
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna 
być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs 
na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.



§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez 
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i 
wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnikom konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 
oraz przenoszenia danych. 
W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 
Organizatorem konkursu poprzez Fanpage.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.



Załącznik do konkursu „Balonowy song” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Nr. dowodu osobistego:

Telefon:

Adres e-mail:

"Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu piosenki pt.

1. .................................................................................................

Zgłaszając się do konkursu:

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego 
promocją.

b) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nadesłanej 
pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystanie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i 
zapisu elektroniczno-cyfrowego, zamieszczanie całości lub części dzieła w 
wydawnictwach Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputerów, 
rozpowszechnianie w sieci (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, ze zm.)."

Data i podpis autora tekstu

………………………………………………………….


