
Regulamin konkursu „Dołącz do GREEN-UP Sailing Team”. 

1. ORGANIZATOR 

Firma Nautica Boats sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Wiolinowej 11, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317162 , której 

nadano numer identyfikacyjny NIP 584-266-36-43. 

2. UCZESTNIK  

2.1.  Uczestnikiem Konkursu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

A) zamieszkała jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków 

ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, 

B) w okresie od 1 czerwca do 15 czerwca wyślą zgłoszenie na adres e-mail info@nauticaboats.pl.  

2.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.  

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca  2012 r. i trwa do 30 czerwca 2012 r. 

4. CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu wyłonienie dwu osobowego zespołu, który dołączy do GREEN-UP Sailing, dzięki czemu otrzyma do 

dyspozycji jeden jacht Nautica 450, tj. możliwość startowania w regatach Nautica 450, treningach klasowych i dniach otwartych 

klasy. Organizator konkursu zapewnia koszty transportu, koszty wpisowego do regat. Bazą teamu GREEN-UP Sailing jest 

marina Gdynia. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

5.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  przesłanie zgłoszenia na adres info@nauticaboats.pl do dnia 10.6.2012.   

5.3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

 imiona i nazwiska członków zespołu  

 adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),  

 telefon kontaktowy,  

 adres e-mail,  

 data urodzenia. 
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Elementem  zgłoszenia musi być  prezentacja multimedialna zespołu, mówiąca o zaletach zespołu i czemu dany zespół 

powinien wygrać. Prezentacja może mieć formę zdjęcia (zdjęć), grafiki, krótkiego filmu lub dowolnego innego medium. 

Wskazana jest wysoka kreatywność.  

5.4. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie obowiązkowe dane. Brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu powoduje 

nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. 

5.5. Wysłanie zgłoszenia konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:  

Uczestnik Konkursu oświadcza iż jest autorem prezentacji i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz jego 

wykorzystanie do celu przeprowadzenia i promocji konkursu jest wolne od roszczeń osób trzecich a w szczególności spełnione 

zostały warunki Art. 81 Ustawy Prawo Autorskie, który brzmi: 

Art. 81. 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 

zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w 

szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

5.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża bezpłatną i bezwarunkową i bezterminową zgodę na 

publikację zgłoszonej przez siebie prezentacji na stronach internetowych organizatora i jego partnerów w szczególności 

Herbapol SA – producenta napoi GREEN-UP.  

5.7. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza tym samym, iż akceptuje wszystkie zawarte w niej prawa 

Organizatora i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

5.8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O 

tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. 

 

6. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU 

6.1. Do wyłonienia zwycięskiego zespołu zostaną wzięte pod uwagę: atrakcyjność zgłoszonej prezentacji oraz wyniki 

przeprowadzonych regat. 

6.2. Do regat zostaną zaproszone zespoły, które prześlą najlepsze prezentacje.  

6.3. Dnia 23 czerwca 2012 w Gdyni zostaną zorganizowane regaty na jachtach klasy Nautica 450. Zostaną 

przeprowadzone eliminacje każdy-z-każdym. Do finału dostaną się załogi które zgromadzą największą ilość 

zwycięstw. Finał rozegrany zostanie do 3 zwycięstw. Miejsca 3 i niżej zostaną przydzielone według ilość zwycięstw z 

serii eliminacyjnej. W regatach obowiązują przepisy „flotowe” ISAF. 

6.4. Zapasowym terminem jest 24.06.2012 

6.5. Zwycięzca regat otrzyma 10pkt, drugie miejsce – 5 pkt, 3 miejsce – 3, 4 miejsce – 2, 5 miejsce - 1 .  



6.6. Zgłoszone prezentacje zostaną ocenione w skali 0 – 10.  

6.7. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Michał Korneszczuk, Klaudia Bielecka oceni zgłoszone prezentacje.  

6.8. Zwycięzcą konkursu zostanie zespół, który zgromadzi największą ilość punktów. 

6.9. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca 2012 r. 

6.10.  Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

7. OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY 

Osoby zgłaszające się do konkursu akceptują fakt, że w przypadku wygrania konkursu zostaną  one zobowiązane do: 

a. udziału we wszystkich regatach klasy Nautica 450 w Polsce w 2012 roku oraz minimalnie jednej imprezie 

zagranicznej (do uzgodnienia).  

b. Regularnego trenowania na jachcie w sezonie 2012 

c. Do końca października tworzenia relacji z życia zespołu minimalnie raz na dwa tygodnie, w postaci tekstów, zdjęć 

i/lub filmów.  

8. NAGRODY W KONKURSIE. 

Nagrodą w konkursie jest udział w regatach klasy Nautica 450 (udostępnienie jachtu, jego transport, opłata startowa) 

w regatach klasowych o wartości 1.200 zł na osobę oraz nagroda pieniężna, która będzie stanowiła kwotę 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody rzeczowej, która zostanie przekazana odpowiedniemu 

Urzędowi Skarbowemu  

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie zgłoszenia z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera. 

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w 

szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z 

dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i 

ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uczestnictwa w teamie GREEN-UP Sail Racing z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

8.4.. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami 

wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

8.5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa, 

a w szczególności do udziału w regatach. Uczestnik konkursu oświadcza, że uczestniczą w regatach wyłącznie na własne 



ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za obrażenia osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, 

przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach  

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

9.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nauticaboats.pl 

oraz http://greenupsailing.blogspot.com.   

9.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora 

elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 5.6. 

9.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

9.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Nautica Nord 

(Organizator). Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm). 

9.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe 

informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

9.6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

a w szczególności art. 919-921. 
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