
 

Regulamin Konkursu pn. „Konkurs fotograficzny - GeoFotka”  

 
 

§1 Definicje 
 

1. Organizator – firma NaviGate Sp. z o.o. 
2. Konkurs – Konkurs organizowany przez Organizatora na portalu NaviGate. 
3. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, oświadcza że zapoznała 

się oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i do dn. 18.01.2019 r.  
zarejestrowała się na stronie: navigate.pl/geofotka zgodnie z wytycznymi Konkursu, a 
także do dn. 19.01.2019 r. została zakwalifikowana przez Organizatora konkursu.  

4. Nagroda – Bon na bezpłatne 3-dniowe szkolenie przygotowujące do egzaminu 
państwowego na świadectwo UAVO VLOS (operator bezzałogowego statku 
powietrznego w zasięgu wzroku), które odbędzie się w ustalonym terminie przez 
Organizatora w Krakowie, jednak nie później niż 6 miesięcy od ogłoszenia Zwycięzcy 
konkursu. W ramach nagrody Zwycięzca otrzyma wyżywienie (obiady) na czas trwania 
szkolenia. Bon nie obejmuje kosztów zakwaterowania, kosztów podróży na miejsce 
szkolenia, kosztów badań lekarskich, ubezpieczenia OC, kosztów przystąpienia do 
egzaminu (teoretycznego i praktycznego), kosztów wydania świadectwa kwalifikacji.   

5. Zwycięzca konkursu – Uczestnik konkursu, który otrzyma największą ilość głosów (tzn. 
polubień i komentarzy) pod przesłanym zdjęciem opublikowanym w serwisie Facebook  
na profilu NaviGate, oraz ostatecznie zostanie wskazany przez Organizatora. Zwycięzca 
konkursu otrzyma Nagrodę od Organizatora.  
 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma NaviGate Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-415 
Kraków ul. Wadowicka 8A, NIP: 679-310-91-71, KRS: 0000547284, REGON: 
361027568. 

2. Organizator równocześnie jest sponsorem Nagrody dla Zwycięzcy konkursu, a także 
Administratorem danych osobowych.  

3. Zgłoszenia na konkurs można wysyłać w terminie do 18.01.2019 r. za pośrednictwem 
formularza na stronie: navigate.pl/geofotka.  

4. Do 19.01.2019 r. Organizator zakwalifikuje wybrane zgłoszenia, o czym poinformuje 
Uczestnika konkursu drogą e-mailową i w ten sam dzień opublikuje na swoim profilu na 
Facebooku (facebook.com/NaviGatePL) zakwalifikowane zdjęcia wraz z przesłanym 
komentarzem przez Uczestnika zgodnie z kolejnością zgłoszenia na konkurs. 

5. Do dnia 04.02.2019 r. będzie trwać głosowanie na zakwalifikowane zdjęcia na profilu 
na Facebooku Organizatora. Głosowanie będzie polegać na polubieniu lub 
skomentowaniu zdjęcia Uczestnika konkursu przez Użytkowników Facebooka. 
Ostatecznie Zwycięzca zostanie wskazany przez Organizatora dn. 05.02.2019 r.  

6. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
7. Regulamin który dotyczy Konkursu został opublikowany na stronie: 

navigate.pl/geofotka. 
 



§3 Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące  
z Organizatorem w zakresie związanym z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu oraz 
osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§4 Zasady Konkursu 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy zarejestrować się na stronie: 
navigate.pl/geofotka, zaakceptować niniejszy regulamin i przesłać zdjęcie wraz  
z komentarzem zgodne z zasadami Konkursu.  

2. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przez Uczestnika, a także krótkiego komentarza 
(minimum 1 zdanie) za pomocą formularza na stronie navigate.pl/geofotka. Na zdjęciu 
powinien znaleźć się sprzęt marki Spectra Precision (opcjonalnie z Uczestnikiem), 
natomiast komentarz powinien dotyczyć zdjęcia przesłanego przez Uczestnika.  

3. Uczestnik konkursu, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną, może przesłać 
maksymalnie trzy zdjęcia przez formularz na stronie navigate.pl/geofotka, które są 
zgodne z pkt 2., jednak ich liczba głosów nie będzie się sumować.  

4. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na używanie i 
rozpowszechnianie jego zdjęcia, które umieścił w poście konkursowym.  

5. Wyrażenie powyższej zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie z postu 
konkursowego mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub 
innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także 
rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji. Wybrane zdjęcia Uczestników zostaną 
przede wszystkim opublikowane na profilu NaviGate w serwisie Facebook: 
facebook.com/NaviGatePL 

6. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do przesłanych zdjęć i 
recenzji.  

7. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 
również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich 
wizerunku/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. 

8. Organizator Konkursu weryfikuje zgłoszenia pod kątem ich zgodności z prawem, 
dobrymi obyczajami oraz Niniejszym Regulaminem.  

9. W razie ich sprzeczności  z powyższymi regulacjami, Organizator Konkursu może 
zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu. 

 
§5 Nagrody 

 
1. Organizator ogłosi jednego Zwycięzcę Konkursu, biorąc pod uwagę liczbę 
uzyskanych głosów i komentarzy pod zdjęciem. 
2. Organizator ogłosi Zwycięzcę konkursu na profilu na Facebooku na swoim profilu na 
Facebooku dn. 05.02.2019 r, na stronie NaviGate: 
https://sklep.navigate.pl/index.php/aktualnosci i navigate.pl/geofotka, a także  
e-mailowo na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym na konkurs 
„GeoFotka”.     

https://sklep.navigate.pl/index.php/aktualnosci


3. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do wypełnienia i 
odesłania na konkurs@navigate.pl formularza zgłoszenia na szkolenie UAVO VLOS, 
które prześle mu po ogłoszeniu wyników Organizator. 
4. Zgodnie z p.3 §5 Uczestnik może odesłać wypełnione zgłoszenie na szkolenie do w 
ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania. W innym przypadku nagroda Zwycięzcy 
konkursu przepada. Organizator poinformuje Uczestnika o możliwych terminach 
zrealizowania Nagrody.  
5. Nagroda nie może zostać wymieniona na równowartość pieniężną, oraz przeniesiona 
na inną osobę.  
 

§6 Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.  

2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
sklep@navigate.pl najpóźniej do dnia 17.03.2019r.  

§7 Dane Osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator konkursu informuje, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest firma NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Wadowickiej 8a, 30-415 Kraków. 

2) Kontakt z Administratorem danych: sklep@navigate.pl 
3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu jak również 
w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu 
uczestnictwa w Konkursie.  

5) Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. 

6) Uczestnik Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
7) Dane osobowe uczestników  zostaną przekazane wyłącznie podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród.  
8) Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania.  
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie  

uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.  

§8 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku jakiejkolwiek usterki serwisu navigate.pl oraz facebook.com która 
uniemożliwiłaby przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

mailto:sklep@navigate.pl


zmiany niniejszego regulaminu oraz przeniesienia Konkursu w inne miejsce,  o czym 
Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo. Uczestnik jest świadomy, że może to 
wymagać od niego ponownego wysłania zdjęcia konkursowego.  

2. Organizator Konkursu  nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe działanie serwisu 
Facebook.  

3. Każdy Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje jego 
Regulamin. 

4. Regulamin jest własnością firmy NaviGate Sp. z o.o. i zabrania się kopiowania bez jego 
zgody. 

5. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  


