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REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJLEPSZĄ WYPRAWĘ 2012   

are you all in? 

 

Założenia ogólne 

1. Organizatorem „KONKURS NA WYPRAWĘ 2012 – ARE YOU ALL IN” (zwanego 

dalej Konkursem) jest portal wspinanie.pl wydawany przez firmy – Navigator,  

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Młyńskiej 6/116, NIP 677-138-58-40, wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa 

pod nr ewidencyjnym 42766, oraz Fastwork, z siedzibą w Krakowie, przy  

ul. Nadbrzeżnej 3/8, NIP 676-158-57-67, wpisaną do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr ewidencyjnym 

42227. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma adidas Poland Sp. z o.o., NIP 522-000-00-

80 Zarejestrowana w Sądzie dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000032095 . (zwana dalej Fundatorem). 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania)  

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni Użytkownicy sieci Internet. 

5. W skład Komisji Konkursowej wejdą – Adam Pustelnik, Piotr Sztaba 

(przedstawiciel Organizatora) oraz przedstawiciel Fundatora.  

6. Wyłączną odpowiedzialność za organizację oraz przebieg konkursu ponosi 

Organizator.  

7. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu konkursu. 

Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej konkursu. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa 

1. W KONKURSIE może wziąć udział użytkownik portalu wspinanie.pl (zwany dalej 

Uczestnikiem), który spełnia łącznie następujące warunki:  

a. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,  

b. nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora,  

c. nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest 

osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji  

i przygotowaniu KONKURSU,  

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Przedmiotem KONKURSU jest zgłoszenie opisu planowanej na 2012 rok wyprawy 

wspinaczkowej, która dopiero będzie miała miejsce i nigdy wcześniej przed dniem 

rozpoczęcia konkursu (14 czerwca 2012 r.) nie została zrealizowana. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden opis wyprawy.  
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4. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać od dnia 14 czerwca 2012 na adres 

redakcji portalu wspinanie.pl pt@wspinanie.pl z tytułem e-maila "KONKURS 

NA WYPRAWĘ 2012 - ARE YOU ALL IN". Każde zgłoszenie zostanie 

potwierdzone mailowo. Termin składania zgłoszeń upływa: 15 lipca 2012  

(godz. 24.00). Zgłoszenia, które dotrą po tym terminie nie będą uwzględnione  

w konkursie –  o dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data otrzymania e-maila przez 

redakcję. 

5. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez innych producentów sprzętu  

i odzieży sportowej prowadzących działalność analogiczną do adidas Polska Sp. z o.o. 

6. Uczestnicy zgłoszonych zespołów, którzy jednocześnie na stałe są sponsorowani przez 

konkurencyjnych wobec adidas producentów sprzętu i odzieży sportowej są 

zobowiązani w trakcie wyprawy oraz w okresie określonym niniejszym Regulaminem 

do promocji wyłącznie marki adidas. W przypadku naruszenia zobowiązania 

określonego w niniejszym ustępie wyprawa traci prawo do nagród jej przyznanych 

oraz dofinansowania, a jednocześnie jest zobowiązana do zwrotu 100% wartości 

dofinansowania oraz dostarczenia do siedziby Organizatora sprzętu, identycznego  

z tym jaki otrzymała z tytułu nagrody przyznanej przez Organizatora.   

7. Zwycięzcy KONKURSU zostaną ogłoszeni w dniu 20 lipca (do godziny 24:00)  

na stronach serwisu wspinanie.pl oraz poinformowani do dnia 23 lipca mailowo  

o wygranej w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody  

8. Zwycięzcy KONKURSU nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na 

Nagrodę innego rodzaju. Nie przysługuje mu również prawo przeniesienia prawa do 

uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

Wymagania dotyczące zgłaszanych projektów wypraw 

1. Zgłaszana do konkursu wyprawa musi mieć charakter wspinaczkowy, nie ma 

ograniczeń co do rejonu działania (skały, góry niskie, góry wysokie). 

2. Opis powinien zawierać:   

a. prezentację członków wyprawy wraz z ich portfolio/ wykazem przejść; 

b.  sporządzone na piśmie i podpisane przez członków załogi zgody na udział w 

konkursie; 

c. cel wyprawy; 

d. termin wyprawy (wyprawa powinna się odbyć w terminie od 01.09 - 31.12.2012 r.) 

e. opis etapów wraz z uwzględnieniem wspinaczkowego charakteru wyprawy; 

f. adres korespondencyjny zgłaszającego drużynę; 

3. Komisja Konkursowa będzie oceniać zgłoszenia wg następujących kryteriów. 

a. cel wyprawy; 

b. wartość eksploracyjna ze względu na obszar, rejon, masyw, ścianę; 

c. oryginalność pomysłu; 

d. wartość sportowa; 

e. wartość przygodowa (logistyka, oddalenie od siedzib ludzkich, obiektywne 

niebezpieczeństwa). 

mailto:pt@wspinanie.pl
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Nagrody 

1. I Nagroda: produkty adidas Terrex do wartości 5000 zł brutto oraz dofinansowanie  

do wyprawy w wysokości 5000 zł brutto (nagroda jest jednorazowa i przypada dla 

całego nagrodzonego zespołu, a nie dla poszczególnych osób). 

II Nagroda: produkty adidas Terrex do wartości 2500 zł brutto (nagroda jest 

jednorazowa i przypada dla całego nagrodzonego zespołu, a nie dla poszczególnych 

osób). 

2. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane kurierem na adres wskazany przez zwycięzcę  

w terminie do 30 dni od daty ustalenia ze zwycięzcami produktów adidas. Wysyłki 

nagród dokona przedstawiciel sponsora - adidas Poland Sp. z o. o. – agencja Goldbach 

Interactive (Poland) Sp. z o.o.. Fundator ma prawo dostarczyć produkty  

w późniejszym terminie, niż podany, jeśli wybranych produktów nie będzie 

dostępnych w magazynie. 

3. Nagroda finansowa zostanie przekazana przelewem bankowym w terminie do 30 dni 

od daty ogłoszenia wyników. Przelewu nagród dokona Organizator na podany przez 

zwycięzcę rachunek bankowy. 

4. Zobowiązania podatkowe Uczestników z tytułu otrzymanych nagród pokrywa 

Organizator. 

5. Organizator ani sponsor KONKURSU nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia 

będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, jak i odpowiedzialności  

za wady fizyczne Nagród, które mogły powstać podczas przesyłki. 

6. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, 

nagrodzeni zobowiązani są do zwrotu dofinansowania. Nagroda nie podlega zwrotowi, 

jeśli nagrodzone zespoły nie mogły zrealizować wypraw ze względu na wystąpienie 

siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku nagrodzony 

zespół ustali z Organizatorem rekompensujące wyprawy o podobnej skali  

w ustalonym czasie, składzie i celach. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą 

każdorazowo akceptowane przez Organizatora w formie pisemnej. W uzasadnionych, 

uzgodnionych z Organizatorem, przypadkach możliwa jest zmiana terminu wyprawy. 

Ustalenia należy spisać w formie pisemnej.  

7. Organizator konkursu oraz Fundator I Nagrody nie pokrywają żadnych kosztów 

wyprawy przekraczających kwotę 5000 zł brutto. 

 

Zobowiązania Nagrodzonych zespołów wobec Organizatora i Fundatora: 

Nagrodzone zespoły zobowiązują się do: 

a. przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu i terminu; 

b. napisania relacji tekstowej ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy  

z podaniem adidas jako sponsora; 

c. wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej (na przekazanych 

Organizatorowi i Fundatorowi materiałach zdjęciowych nagrodzony zespół będzie 

prezentował się w przekazanych w formie nagrody produktach adidas Outdoor 

(przynajmniej w 3/4 materiałów zdjęciowych); 
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d. przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz 

realizacji wypraw; 

e. eksponowania logotypów Organizatora oraz Fundatora Nagród w trakcie realizacji 

wypraw; 

f. organizator oraz Fundator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów na 

materiałach tekstowych, fotograficznych, filmowych promujących oraz 

relacjonujących wyprawy; 

 

Prawa autorskie 

1. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej i materiału zdjęciowego 

przekazują na rzecz Organizatora i Fundatora  prawo do prezentacji i publikacji relacji 

tekstowej oraz materiału zdjęciowego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za 

prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronie Organizatora KONKURSU 

www.wspinanie.pl oraz we współpracujących mediach: w tym na goryonline.com. 

2. Wraz z przekazaniem po wyprawie relacji tekstowej oraz materiału zdjęciowego 

Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż w momencie przekazania im nagrody 

automatycznie udzielona zostanie na mocy niniejszego Regulaminu przez nich 

nieodpłatna oraz wyłączna licencji na rzecz Organizatora i Fundatora w celach 

związanych z KONKURSEM, obejmująca okres pięciu lat oraz rozciągającej się na 

wymienione poniżej pola eksploatacyjne: utrwalanie i zwielokrotnianie projektu 

technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, 

fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, 

rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym 

bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich 

technik multimedialnych, rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym  

w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Powyższe rozpowszechnianie relacji z wyprawy może następować: w celu promocji 

Organizatora oraz Fundatora w związku z konkursem, w szczególności w formie  

T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie 

od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych,  

w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych  

i fonicznych, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako 

część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych  

i Internecie. Fundator zastrzega sobie wykorzystanie nagrodzonych materiałów 

podczas festiwali i dla celów wewnętrznych. 

4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne  

z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez 

Organizatora oraz Fundatora. 

 

http://www.wspinanie.pl/

