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R E G U L A M I N 

 RED BULL KONKURS LOTÓW 2019 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu – Red Bull Konkurs Lotów 2019 [dalej zwanego również: 
"Konkursem"] jest Red Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, Al. Wyścigowa 8a, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132170 („Organizator”), NIP: 526-10-12-
714, kapitał zakładowy 21.338.000,00 zł. 

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania swoich zobowiązań także za 
pośrednictwem i przy udziale osób trzecich. W szczególności, impreza główna 
odbywająca się w dniu 04 sierpnia 2019 r. w Gdyni zostanie zorganizowana przez 
podmiot zewnętrzny, na zlecenie Organizatora. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach: 

 01 kwietnia - 14 maja 2019 r. – rejestracja chętnych do uczestnictwa w 
Konkursie, na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej: 
www.redbullkonkurslotow.pl 

 Do 28 maja 2019 r. – nadsyłanie projektów i opisów Machin oraz wypełnionych 
formularzy zgłoszeniowych na adres:    

Red Bull Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 8a, 02-681 Warszawa, z dopiskiem „Red Bull 
Konkurs Lotów 2019” 

 Do 11 czerwca 2019 r. – wybór najlepszych projektów i ogłoszenie listy załóg 
zakwalifikowanych do udziału w Konkursie 

 04 sierpnia 2019 r. – Red Bull Konkurs Lotów 2019, Gdynia 

II. Przedmiot Konkursu 

1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie lotu z rampy startowej na samodzielnie 
wykonanej oryginalnej Machinie latającej napędzanej wyłącznie siłą mięśni ludzkich, 
dalej jako: „Machina”. 

2. Do Konkursu zostaną dopuszczone Machiny samodzielnie wykonane z dowolnego 
materiału, niestanowiącego zagrożenia dla osób trzecich (innych zawodników, 
publiczności etc.) o wymiarach: 

 Szerokość (rozpiętość skrzydeł): nie większa niż 10 m; 

 Wysokość: nie większa niż 3 m; 

 Długość: nie większa niż 10 m; 

 Maksymalny rozstaw kół (dla Machin poruszających się na kołach): 4 m; 

 Waga Machiny z pilotem: nie większa niż 200 kg; 

3. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone Machiny, które swoim kształtem, elementami 
graficznymi lub napisami mogą godzić w uczucia, wiarę lub godność osób trzecich. 

4. Machiny muszą być ́skonstruowane wyłącznie z komponentów, które nie były 

http://www.redbullkonkurslotow.pl/
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wcześniej elementami seryjnie produkowanego sprzętu latającego typu lotnie, 
paralotnie, samoloty, spadochrony, itp.  

5. Niedopuszczalne jest stosowanie w Machinach wszelkiego rodzaju napędu 
mechanicznego, odrzutowego i innych, niż siła wytworzona przez mięśnie członków 
załogi. 

6. Załoga powinna dołożyć wszelkich starań, aby z Machiny nie wystawały przedmioty o 
ostrych krawędziach (np. stal, szkło, wystające gwoździe, druty). Machina (a także jej 
podwozie, jeżeli jest elementem oddzielnym) musi posiadać cechy, które wskazują na 
jej ograniczoną zatapialność.́ Pilot, podczas startu Machiny, nie może być 
przymocowany do Machiny (np. pasami) oraz nie może być zamknięty w konstrukcji.  

7. Podczas Konkursu każdy pilot musi mieć na głowie, prawidłowo założony, dostarczony 
przez Organizatora, kask. 

8. Pilot oraz członkowie załogi muszą być ubrani w strój bezpieczny i nie zagrażający 

zdrowiu i życiu uczestnika, podczas kontaktu z wodą. 

9. Każda Machina musi mieć umieszczony w widocznym miejscu dostarczony przez 

Organizatora w dniu Konkursu numer startowy, trwale do niej przymocowany. 

10. W dniu Konkursu, 04 sierpnia 2019 r. o godzinie 8:00, w miejscu odbywania się 

imprezy, wszystkie załogi muszą przedstawić Organizatorowi gotowe do startu 

Machiny w celu kontroli technicznej. W przypadku, gdy Machina nie spełni któregoś z 

wymagań technicznych opisanych powyżej lub innych wymogów, wynikających z 

niniejszego Regulaminu, może zostać niedopuszczony do udziału w Konkursie. 

Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna i niezaskarżalna.  

11. Komisja techniczna może także zalecić poprawki, w celu maksymalizacji 

bezpieczeństwa pilota podczas lotu. Załoga Machiny jest w takim przypadku 

zobowiązana do wprowadzenia zalecanych poprawek.  

12. Podczas Konkursu, w przygotowaniu Machiny do lotu pilotowi może pomagać 

maksymalnie trzech członków załogi. W Machinie, podczas lotu, może znajdować się 

jedynie pilot. Pozostali członkowie załogi po starcie Machiny do lotu, pozostają na 

rampie startowej.  

13. Pilotem Machiny i członkami załogi mogą być osoby mające ukończone minimum 16 

lat (w dniu Konkursu).  

III. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest czytelne i prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego (dostarczonego przez Organizatora, na wniosek 
uczestnika) wraz z dokładnym opisem oraz planem lub szkicem konstrukcji Machiny. 
Przekazane przez uczestników Organizatorowi materiały nie będą zwracane. 

2. Uczestnikiem Konkursu jest zarówno pilot, jak i członkowie załogi.  

3. W celu otrzymania formularza zgłoszeniowego należy najpóźniej do dnia 14 maja 
2019 r. zgłosić chęć wzięcia udziału w Konkursie za pośrednictwem: 

- Gry internetowej dostępnej na stronie wydarzenia: www.redbullkonkurslotow.pl  

4. Po otrzymaniu od Organizatora, drogą pocztową, formularza zgłoszeniowego należy 
go wypełnić (dane załogi, projekt Machiny i opis). Wypełniony formularz zgłoszeniowy 

http://www.redbullkonkurslotow.pl/
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(wraz z projektem Machiny) należy odesłać w terminie do 28 maja 2019 r. na adres
  

Red Bull Sp. z o.o.   

al. Wyścigowa 8a   

02-681 Warszawa  

z dopiskiem „Red Bull Konkurs Lotów 2019” 

Przesłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  

5. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury, powołane przez Organizatora, wybierze (w 
terminie do 11 czerwca 2019 r.) maksymalnie 37 projektów, które bezpośrednio 
kwalifikują się do udziału w Konkursie 4 sierpnia oraz jury wyłoni maksymalnie 20 
dodatkowych projektów, spośród których, w uzupełniającym głosowaniu 
internetowym zostaną wyłonione 3 dodatkowe projekty, które uzupełnią skład 40 
zakwalifikowanych Załóg.  

6. Uzupełniające głosowanie internautów (wybór 3, spośród 20 projektów) odbędzie się 
na stronie internetowej www.redbullkonkurslotow.pl po ogłoszeniu wyników obrad 
Jury. Uzupełniające głosowanjie internetowe zostanie zakończone do 21 czerwca do 
godziny 12:00 czasu   

7. Załogi, których projekty zostały wybrane przez jury i tym samym zakwalifikowane do 
udziału w Konkursie, zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie lub e-mailowo. 

8. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej 
www.redbullkonkurslotow.pl 

 

IV. Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które będą miały ukończone 16 lat w dniu 04 
sierpnia 2019 r (dzień Konkursu).  

2. Pilotem Machiny mogą być osoby urodzone w lub przed dniem 04 sierpnia 2003 r., 
sprawne fizycznie, których stan zdrowia pozwala na uprawianie wszelkiego rodzaju 
sportów.  

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na specjalnym 
formularzu. Zgodę tę należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
Formularz zawierający zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział osób 
niepełnoletnich w Konkursie i na brzmienie Regulaminu będzie dostępny do pobrania 
na stronie internetowej www.redbullkonkurslotow.pl lub przesyłany przez 
Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

4. Każda załoga składać się może z pilota oraz najwyżej 3 pomagających mu przy starcie 
członków załogi. 

5. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 załóg. 

6. Organizator zastrzega, iż w przypadku większej liczby zgłoszeń dokona wyboru 
uczestników Konkursu spośród nadesłanych i poprawnie wypełnionych zgłoszeń, 
zgodnie z pkt III.4 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku kryterium 
dopuszczenia do udziału w Konkursie stanowić będzie oryginalność projektu Machiny 
(pod warunkiem terminowego nadesłania formularza zgłoszeniowego oraz ew. zgody, 
o której mowa w pkt IV.3 niniejszego Regulaminu). 

http://www.redbullmydelniczki.pl/
http://www.redbullmydelniczki.pl/
http://www.redbullmydelniczki.pl/


Strona 4 z 9 
 

7. Jeżeli uczestnik bądź załoga jest sponsorowana lub Machina z innych przyczyn 
miałaby zostać opatrzona znakami towarowymi, logo lub innymi oznaczeniami osoby 
trzeciej (przedsiębiorcy), uczestnik ma obowiązek poinformować o tym Organizatora 
w formularzu zgłoszeniowym, podając planowane dokładne wymiary oznaczeń oraz 
miejsce ich umieszczenia. Na umieszczenie jakichkolwiek oznaczeń osób trzecich 
(przedsiębiorców) uczestnik musi uzyskać zgodę Organizatora. Zakwalifikowanie 
projektu Machiny do Konkursu w dniu 04 sierpnia 2019 r. nie jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na umieszczenie oznaczeń osób trzecich, taka zgoda Organizatora 
musi być wyrażona wyraźnie. Organizator nie zezwala na umieszczanie na Machinie i 
stroju członków załogi brandingu marek konkurencyjnych wobec Red Bull, za które, 
dla potrzeb niniejszego Regulaminu i Konkursu, uznaje się marki wszelkich napojów. 

V.  Zasady przeprowadzenia Konkursu  

1. Do 11 czerwca 2019 r. Organizator poinformuje pisemnie lub e-mailowo wszystkich 
wybranych uczestników o fakcie dopuszczenia do udziału w Konkursie oraz wszystkich 
pozostałych o niezakwalifikowaniu do Konkursu. 

2. Co najmniej 2 dni przed terminem Konkursu Organizator powiadomi jego uczestników 
o przyznanych im numerach startowych, decydujących o kolejności startu Machin. 

3. W dniu Konkursu, od godz. 8:00, będzie prowadzona kontrola techniczna Machin pod 
względem ich zgodności z przedstawionym Organizatorowi projektem, ich sprawności, 
gotowości do jazdy oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa. Organizator może 
odmówić wydania zgody na start, o ile: 

 Machina lub uczestnik nie spełniają wymagań, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie; 

 Organizator uzna, że lot w danej Machinie zagraża bezpieczeństwu widzów lub 
uczestnika; 

 Machina nie odpowiada zgłoszonemu i zaakceptowanemu projektowi; 

 Machina zawiera logo lub branding, na który Organizator nie wyraził zgody.  

Od decyzji Organizatora o odmowie zezwolenia na start nie służy odwołanie. 

4. Warunkiem dopuszczenia do startu jest podpisanie i dostarczenie do Organizatora 
przez uczestnika Konkursu stosownego oświadczenia, iż bierze on udział w Konkursie 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wzór oświadczenia przedstawi Organizator. 
Oświadczenie takie podpisują wszyscy uczestnicy Konkursu (pilot oraz wszyscy 
członkowie załogi). W przypadku osób niepełnoletnich stosowne oświadczenie 
powinni podpisać także rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu przeprowadzenia Konkursu 
lub jego odwołania, jeżeli warunki atmosferyczne będą niekorzystne (w ocenie 
Organizatora), a przeprowadzenie w tych warunkach lotów byłoby niemożliwe lub 
nadmiernie utrudnione. O nowym terminie przeprowadzenia Konkursu Organizator 
powiadomi uczestników. Jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora związane z 
odwołaniem lub przesunięciem terminu Konkursu są wyłączone.  

6. Każdy z uczestników Konkursu będzie miał nie więcej niż 30 sekund na przygotowanie 
Machiny do startu na rampie startowej. Każdy pilot będzie mógł korzystać z pomocy 
nie więcej niż 3 osób – zgłoszonych członków załogi, przy starcie. Uczestnik - pilot 
będzie startował na sygnał podany przez Organizatora.  
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7. Każda z załóg przed startem, na rampie, powinna przedstawić autorski program 
artystyczny, nawiązujący tematycznie do swojej Machiny, z własnym podkładem 
muzycznym. Występ będzie oceniany przez jury pod względem pomysłowości, 
oryginalności i spektakularności. Program nie może być dłuższy niż 30 sekund i 
powinien zakończyć się płynnie startem do lotu. 

8. Organizator zapewnia w czasie Konkursu obecność odpowiednich służb medycznych i 
ratowniczych dbających o bezpieczeństwo uczestników Konkursu.  

9. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i przebiegu Konkursu zostaną 
przekazane uczestnikom podczas briefingu poprzedzającego Konkurs. 

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom Konkursu materiałów ani środków na budowę 
Machin. Nie zapewnia także ani nie pokrywa kosztów dojazdu, ani noclegów. 
Organizator nie zapewnia również transportu Machiny na miejsce Konkursu ani 
obsługi technicznej. 

11. Organizator nie przewiduje opłaty startowej. 

 

 

VI.  Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

 I nagroda:  Wyjazd do Salzburga i przelot samolotem B25-
Mitchell lub śmigłowcem BO105 – Bolkow (do 
wyboru przez całą Załogę) oraz dodatkowa nagroda 
pieniężna, która zostanie potrącona przez Organizatora 
na poczet podatków  

lub  
(do wyboru) nagroda pieniężna: 24.000 (słownie: 
dwadzieścia cztery tysiące) złotych brutto; 

 II nagroda:  Przelot samolotem akrobacyjnym EDGE 540T z 
pilotem Łukaszem Czepielą dla każdego członka 
załogi oraz dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie 
potrącona przez Organizatora na poczet podatków  

lub  
(do wyboru) nagroda pieniężna: 16.000 (słownie: 
szesnaście tysięcy) złotych brutto; 

 III nagroda:  Nauka „latania” z zawodniczką Mają Kuczyńska 
dla całej załogi i osób towarzyszących (łącznie 8 
osób) we Flyspot, Warszawa (tunel aerodynamiczny) 
oraz dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie 
potrącona przez Organizatora na poczet podatków  

  lub  
(do wyboru) nagroda pieniężna: 8.000 (słownie: 
osiem tysięcy) złotych brutto; 

 

2. Wartość nagród pieniężnych jest wartością brutto. Od nagród pieniężnych 
zostanie pobrany należny podatek według przepisów obowiązujących w 
dacie realizacji nagrody.  
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Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa powyżej, nie zostaną przekazane 
zwycięzcom Konkursu, lecz odprowadzone przez Organizatora zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 
14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) do właściwego Urzędu Skarbowego tytułem 
zryczałtowanego podatku od nagrody rzeczowej 

3. Nagrody zostaną przyznane przez jury Konkursu w składzie wskazanym przez 
Organizatora. Skład jury Konkursu może ulegać zmianie w czasie trwania Konkursu.  

4. O wynikach Konkursu zadecydują trzy kryteria:  

 długość lotu, 

 oryginalność Machiny oraz  

 pomysłowość, styl i wykonanie pokazu na rampie przed startem (30 sekund)  

 
Decyzja Jury Konkursu w przedmiocie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu Konkursu, po jego zakończeniu. 
Wykorzystanie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z wyłonionymi zwycięzcami, 
nie później jednak niż do dnia 04 sierpnia 2020 roku lub w przypadku wyboru przez 
zwycięzców nagrody pieniężnej, jej wypłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
dokonania wyboru lub upływu terminu wskazanego wyżej w drodze przelewu na 
konto wskazane przez wyłonionych laureatów.  

6. Lista wyłonionych laureatów może być przez Organizatora opublikowana na stronie 
internetowej Organizatora lub w materiałach marketingowych.  

VII.  Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 

1. Uczestnicy Konkursu biorą w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora z tytułu udziału uczestników w Konkursie, 
w tym lot Machiną, jest wyłączona. Organizator w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za:  

a) ewentualną utratę zdrowia lub życia uczestników Konkursu spowodowaną wypadkiem 
powstałym podczas startu lub lotu; 

b) szkody na mieniu, życiu lub zdrowiu osób trzecich lub innych uczestników Konkursu 
powstałe podczas startu lub jazdy. 

 

IX. Prawa autorskie 

1. Nadesłanie zgłoszenia zawierającego plany i szkice Machiny zgłaszanej do Konkursu 
[„Utwory”] jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz innym spółkom z 
grupy Red Bull na czas nieokreślony, na terytorium całego świata, bezpłatnego prawa 
(licencji) do wykorzystania Utworów w celu promocji Konkursu, produktów oraz marki 
Red Bull na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworów – wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
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c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności 
publiczne prezentowanie Utworów oraz modeli Machin latających skonstruowanych na 
podstawie przekazanych przez uczestników Konkursu ich planów, szkiców, modeli lub 
fotografii. 

2. Nadesłanie planów lub szkiców Machiny jest równoznaczne z zapewnieniem 
Organizatora o tym, iż Utwór nie narusza praw osób trzecich i że uczestnikowi 
(uczestnikom) przysługują osobiste i autorskie prawa majątkowe do Utworów, w tym 
w szczególności uprawnienie do udzielania licencji na korzystanie z Utworu na wyżej 
wskazanych polach eksploatacji. 

3. W przypadku nadesłania szkiców Machin z wykorzystaniem brandingu, logo lub 
znaków towarowych osób trzecich, uczestnik oświadcza i bierze odpowiedzialność za 
to, iż korzystanie przez Organizatora z takich Utworów w sposób wskazany w 
Regulaminie nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw ze znaków 
towarowych. 

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Red Bull Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 8a, 02-681 Warszawa, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132170 
(„Organizator”), NIP: 526-10-12-714, kapitał zakładowy 21.338.000,00 zł. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub sposobu, w jaki 
Organizator używa danych osobowych, należy skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych pisząc na adres e-mail legal.privacy@redbull.com 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Red Bull: (i) w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu, w tym celem odbioru nagród, zbierania danych poprzez 
formularz zgłoszeniowy,  sporządzenia listy laureatów z wynikami do opublikowania 
na stronie internetowej Organizatora lub w materiałach marketingowych, weryfikacji 
uczestników, wyłonienia laureatów Konkursu, na podstawie zgody (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO); (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w zakresie w jakim podstawą 
ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 
Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w 
stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 
osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bądź dane 
osobowe będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 
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5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych 
oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy 
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym 
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie, 
w tym dla wydania nagrody uczestnikowi. W przypadku niepodania danych 
osobowych nie będzie możliwe wystartowanie w Konkursie. 
 

7. Przekazane dane osobowe są udostępniane wszystkim podmiotom powiązanych w 
ramach Grupy Red Bull oraz innym wybranym spółkom partnerskim Red Bull. Dane 
osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Organizator współpracuje 
przy realizacji Konkursu, w celach związanych z ich organizacją i przeprowadzeniem, 
w tym celem wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i ich doręczenia zwycięzcom 
Konkursu, a także organizacją płatności. Do przekazanych danych osobowych mogą 
mieć też dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. agencja 
marketingowa. 

8. W oparciu o przekazane dane osobowe, Organizator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

9. Organizator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
 

10. Czas, przez jaki Organizator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w 
jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co 
nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń 
Organizatora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń.  

 
XI. Dobra osobiste, wizerunek 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rejestrowanie przez Organizatora w wybrany   
przez niego sposób przygotowań do Konkursu i jego przebiegu oraz wszelkich działań 
towarzyszących Konkursowi, w tym z udziałem uczestników (wszystkich członków 
załogi). Uczestnik - pilot i wszyscy członkowie załogi wyrażają zgodę na korzystanie 
przez Organizatora ze zdjęć i nagrań zawierających ich wizerunki dla celów promocji 
Konkursu i marki Red Bull w dowolnej formie i zakresie. 

 
XI. Inne postanowienia  

1. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż zapoznał się 
treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w siedzibie Red Bull oraz 
na stronie internetowej: www.redbullkonkurslotow.pl 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie 
obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie 
www.redbullkonkurslotow.pl 

4. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w Konkursie, rodzice lub opiekunowie 
prawni takich uczestników poprzez przesłanie formularza zgody, składają 
oświadczenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie w imieniu niepełnoletnich 
uczestników (w tym również oświadczenia, o których mowa w IX.1, X oraz XI.3 
Regulaminu) oraz wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu.  
 

5. Adres kontaktowy do Organizatora: konkurslotow@redbull.com 

 

 

 

Aktualizacja: 22 marca 2019 r. 
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