
 

 
 
 

Regulamin 
 
Pobranie karty konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

co jest niezbędne w trakcie uczestnictwa w konkursie pt. „F(r)uuundusze”  

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem i wykonawcą Gry (dalej: „Gra”) pt. „F(r)uuundusze” na lotnisku 

w Mielcu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie (dalej: „Organizator”), a fundatorem nagród są:  

 Royal Star Aero – szkoła pilotażu w Mielcu (dwa pół godzinne vouchery 
na lot nad Mielcem w dowolnie wybranym terminie)  

 Cell-Fast (sprzęt ogrodniczy) 

 PZL Mielec (zestawy upominkowe)  

 Aero AT (zestawy upominkowe) 

 Urząd Miasta Mielca 
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Gry, uprawnienia 

Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Gry. 
3. Ilekroć dalej w regulaminie jest mowa o „Organizatorze” i „Wykonawcy” – 

rozumie się przez to odpowiednio także jego przedstawiciela. 
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą 
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., 
nr 201,poz. 1540 z późn. zm.). 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem 
w rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.  

7. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez 
Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, 
pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby 
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy 
którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących 
z Organizatorem. 
 

ZASADY GRY 
 

1. Gra odbywać się będzie w dniu 28 lipca 2018 roku w godzinach 11:00 – 15:00 
na terenie imprezy plenerowej: IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze w Mielcu. 
Uczestnicy, którzy nie zdążą zrealizować zadania w wyznaczonych godzinach 
tracą możliwość ubiegania się o nagrodę.  

2. Uczestnik wykonuje zadania zawarte w Karcie Konkursowej 
samodzielnie/indywidualnie i może wziąć udział w grze tylko raz.  



3. Gra odbywa się na terenie lotniska w Mielcu w obrębie strefy dostępnej 
dla widzów.   

4. Uczestnictwo w Grze jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwa w Grze, jak 
i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do wydania nagrody, 
nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

5. Przystąpienie do konkursu polega na: 
a) pobraniu karty konkursowej, co jest jednocześnie potwierdzeniem 

zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu,  
b) pobraniu kartki z numerem porządkowym, który uprawnia do odbioru 

ewentualnej nagrody.  
6. W grze udział weźmie udział maksymalnie 100 osób, które jako pierwsze 

zgłoszą się po karty konkursowe i numery porządkowe do namiotu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 
2020. Karty wydawane będą w godzinach 11:00 – 14:00.  

7. Przez przystąpienie do Gry uczestnik oświadcza, iż akceptuje w całości 
niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 
do udziału w Grze. 

8. O zwycięstwie uczestnika decydują:  
a) Poprawne uzupełnienie tekstu i wykonanie zaleconych zadań podanych na 

karcie konkursowej; 
b) Zebranie 6 pieczątek; 
c) Wykonanie zadania plastycznego i sprawnościowego. Zadanie plastyczne 

zostanie ocenione przez Komisję Konkursową i bezpośrednio zadecyduje 
o wyłonieniu zwycięzców konkursu.  

9. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Gry.  
10. Decyzje komisji są ostateczne.  
11. Lista zwycięzców zostanie podana w dniu 28 lipca 2018 r. na placu imprezy 

(bezpośrednio po zakończeniu pokazów lotniczych). 
 

NAGRODY 
 

1. Dla dwóch osób, które zrealizują zadania zawarte w karcie Gry i otrzymają 
najwyższą punktację za wykonanie zadania plastycznego i sprawnościowego 
przewidziano pojedyncze vouchery na 30 minutowy lot widokowy nad Mielcem. 

2. Przelot widokowy odbędzie się w terminie dowolnie wybranym przez 
posiadacza vouchera nie później jednak niż do 30 września 2018 r.  

3. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę.  
4. Voucher jest jedynie do zrealizowania przez Royal Star – Aero w Mielcu.  
5. Lot widokowy odbędzie się na lotnisku EPML Mielec.  
6. Kupon ważny jest do dnia 30 września 2018 r.  
7. Maksymalny czas lotu to 30 minut dla 1 osoby.  
8. Voucher jest ważny z podpisem i pieczęcią Fundatora lotu widokowego (Royal 

– Star).  
9. Fundator lotu wskazuje odpowiednią flotę samolotową do wykonania lotu 

widokowego. 
10. Posiadacz vouchera ustali datę i godzinę swojego przelotu osobiście, 

telefonując do Royal Star Aero pod numerem telefonu: 17 788 63 60.  



11. Nagroda w postaci przelotu zrealizowana zostanie przez firmę Royal Star Aero 
z Mielca, która w pełni ponosi odpowiedzialność za przelot lub jego odwołanie 
z przyczyn zagrażających bezpieczeństwa uczestników lub z innych powodów.  

12.  Minimalny wiek uczestnika lotu widokowego to 16 lat. Osoby poniżej 18 roku 

życia muszą posiadać potwierdzoną zgodę rodziców lub jeden 

z  pełnoprawnych opiekunów musi być obecny przed realizacją lotu. 

13. Ponadto Organizator przewidział inne nagrody w postaci: sprzęt ogrodowy 

ufundowany przez firmę Cell – Fast, jak również zestawy promocyjne 

ufundowane przez PZL Mielec, Aero AT, oraz przez Organizatora.  

 
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA 

 
1. Nadzór nad zgodnością przebiegu Gry z niniejszym regulaminem pełni 

Organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania 

działań dokonywanych przez uczestnika Gry, które mogą godzić w interesy lub 
wizerunek  Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez 
uczestnika Gry będzie uznana również za naruszenie regulaminu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin i informacje o zmianach w regulaminie dostępne będą na stronach 

internetowych: www.rpo.podkarpackie.pl  oraz 
www.pokazylotnicze.podkarpackie.pl.  

2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i zasady udziału w Grze mogą 
ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w regulaminie 
należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu pod adresem 
elektronicznym: www.rpo.podkarpackie.pl oraz 
www.pokazylotnicze.podkarpackie.pl . Uczestnik Gry bezwarunkowo akceptuje 
taką formę powiadomienia o zmianach w regulaminie. 

3. W razie wykrycia nieprawidłowości w zachowaniu uczestnika Gry, które 
mogłyby mieć wpływ na jej wynik Organizator zastrzega sobie prawo 
wykluczenia takiego uczestnika z Gry, a także przerwania Gry. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wizerunku uczestników gry 
w materiałach promocyjnych, powstałych podczas trwania Gry. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej 
informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.pokazylotnicze.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.pokazylotnicze.podkarpackie.pl/

