REGULAMIN KONKURSU „POLEĆ Z REDBULL MOBILE”
Obowiązuje od dn.1o.07.2015 r. do odwołania
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICZENIA W KONKURSIE
1.

Organizatorem Konkursu – „Poleć z Red Bull MOBILE [dalej zwanego również: "Konkursem"] jest P4 Sp. z o.o., ul.
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego („Organizator”), KRS 0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48
456 500 zł

2.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania swoich zobowiązań także za pośrednictwem i przy udziale osób
trzecich. W szczególności, impreza główna odbywająca się w dniu 16 sierpnia 2015 r. w Gdyni zostanie zorganizowana
przez podmiot zewnętrzny.

3.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach:







10 lipca - 19 lipca 2015 r. – wysłanie zgłoszeń na adres konkurslotow@redbullmobilecollect.pl
19 lipca – 20 lipca 2015 r. – ocena zgłoszeń oraz możliwy dodatkowy kontakt telefoniczny lub audiowizualny
z potencjalnymi użytkownikami
21 lipca- ogłoszenie uczestników biorących udział w stworzeniu Machiny Red Bull MOBILE
24 lipca- 26 lipca – wyjazd na warsztaty koncepcyjne dot. stworzenia Machiny w Salzburgu
7 sierpnia – 9 sierpnia- prace wspólne nad stworzeniem Machiny
16 sierpnia- prezentacja Machiny na 5 konkursie Lotów Red Bull w Gdyni [dalej zwany „Konkurs Lotów”]
organizowanym przez 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
Konkursu Lotów”]. Skok do wody z Machiną Red Bull MOBILE nie będzie oceniany przez Jury Konkursu
Lotów, oraz dla uczestników skoku z Machiną Red Bull MOBILE nie będą dostępne nagrody przyznawane
w ramach Konkursu Lotów. W pozostałym zakresie zwycięzcy Konkursu będą podlegali tym samym
regułom co uczestnicy Konkursu Lotów.

PRZEDMIOT KONKURSU
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Przedmiotem konkursu jest udział w drużynie Red Bull MOBILE która będzie współtworzyć Machinę Red Bull MOBILE.
Stworzona Machina Red Bull MOBILE będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu Konkurs Lotów w Gdyni, jednak nie
będzie oceniana przez jury oraz nie będzie brała udziału w samym konkursie.
Machina musi byś zbudowana zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 poniżej. Organizator zastrzega możliwość
wpływu na projekt i wybór ostatecznego kształtu Machiny.
Organizator zapewni pomoc w stworzeniu Machiny w postaci materiałów, zespołu budującego oraz przestrzeni do
budowy Machiny. Wszelkie środki finansowe wymagane do stworzenia machiny zostaną pokryte przez Organizatora.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do brania udziału w tworzeniu Machiny w zakresie wymaganym przez
organizatora.
Do udziału w „5 Konkursie Red Bull” zostaną dopuszczone Machiny
a)
wykonane z dowolnego materiału, nie stanowiącego zagrożenia dla osób trzecich (innych zawodników,
publiczności etc.) o wymiarach:
o
Szerokość (rozpiętość skrzydeł): nie większa niż 10 m;
o
Wysokość: nie większa niż 3 m;
o
Długość: nie większa niż 10 m;
o
Maksymalny rozstaw kół (dla Machin poruszających się na kołach): 4 m;
o
Waga Machiny z pilotem: nie większa niż 200 kg;
b)
nie zostaną dopuszczone Machiny, które swoim kształtem, elementami graficznymi lub napisami mogą
naruszać przepisy prawa, w tym godzić w uczucia, wiarę lub godność osób trzecich.
c)
Machiny muszą być skonstruowane wyłącznie z komponentów, które nie były wcześniej elementami
seryjnie produkowanego sprzętu latającego typu lotnie, paralotnie, samoloty, spadochrony, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie w Machinach wszelkiego rodzaju napędu mechanicznego, odrzutowego i
innych, niż siła wytworzona przez mięśnie członków załogi.
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
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

do Machiny (np. pasami) oraz nie może być zamknięty w konstrukcji.
Podczas Konkursu Lotów każdy pilot musi mieć na głowie, prawidłowo założony, dostarczony przez Organizatora,
kask.
Pilot oraz członkowie załogi muszą być ubrani w strój bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu i życiu uczestnika, podczas
kontaktu z wodą.
Każda Machina musi mieć umieszczony w widocznym miejscu dostarczony przez Organizatora w dniu Konkursu
Lotów numer startowy, trwale do niej przymocowany.
W dniu Konkursu Lotów, 16 sierpnia 2015 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 Lotów. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest
ostateczna i niezaskarżalna.
Komisja techniczna może także zalecić poprawki, w celu maksymalizacji bezpieczeństwa pilota podczas lotu. Załoga
Machiny jest w takim przypadku zobowiązana do wprowadzenia zalecanych poprawek.
Podczas Konkursu Lotów, 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.
Pilotem Machiny i członkami załogi mogą być osoby mające ukończone minimum 18 lat (w dniu Konkursu Lotów).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Celem kandydata jest stworzenie zgłoszenia zawierającego dowolne materiały wideo, zdjęcia, kompozycje literackie,
grafiki i inne prace plastyczne („Utwory”), które obrazowałyby dlaczego właśnie ta osoba ma zostać częścią drużyny
Red Bull Mobile. Zgłoszenie powinno być przesłane na adres konkurslotow@redbullmobilecollect.pl Przesłane
materiały nie powinny być większe niż 15 MB
Kandydat może również przesłać w zgłoszeniu link odsyłający materiału umieszczonego na wybranej przez niego
stronie.
Materiały należy przesłać najpóźniej do 17 lipca 2015 r.
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury, powołane przez Organizatora, wybierze (w terminie do 19 lipca 2015 r.)
maksymalnie 4 osoby. Osoby, których filmy zostały wybrane przez jury i tym samym zakwalifikowane do udziału w
Konkursie, zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.
Decyzja Jury Konkursu w przedmiocie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna, co nie wyklucza możliwości
dochodzenia roszczeń przez uczestników konkursów.
Lista wyłonionych laureatów może być przez Organizatora opublikowana na stronie internetowej Organizatora lub w
materiałach marketingowych – po uzyskaniu ich zgody co do publikacji danych osobowych .
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej www.redbullmobile.pl

NAGRODA W KONKURSIE
1.

2.
3.
4.
5.

Nagrodami w konkursie są:
a.
Uczestnictwo w stworzeniu Machiny Red Bull MOBILE która będzie pokazana w Konkursie Lotów 16
Sierpnia 2015r.
b.
Wyjazd na warsztaty koncepcyjne dot. stworzenia Machiny w Salzburgu
c.
Warsztaty w Warszawie na których będzie budowana Machina.
Organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia związane z nagrodami.
Materiały do stworzenia Machiny, wsparcie przy budowie oraz transport na miejsce Konkursu Lotów będą
zapewnione przez Organizatora
Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników Konkursu w trakcie
związanych z nim czynności.
Organizator zastrzega sobie możliwość dołączenia do zespołu biorącego udział w stworzeniu i prezentacji Machiny
dodatkowej osoby poza Konkursem, która może być wskazana jako pilot Machiny.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.
2.
3.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które będą miały ukończone 18 lat w dniu 3 lipca 2015 r.
Pilotem Machiny mogą być osoby urodzone w lub przed dniem 3 lipca 1997 r., sprawne fizycznie, których stan
zdrowia pozwala na uprawianie wszelkiego rodzaju sportów.
Każda załoga składać się może z pilota oraz najwyżej 3 pomagających mu przy starcie członków załogi.
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4.

5.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Organizatora Konkursu Lotów, w tym pracownicy
tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Organizatorem Konkursu Lotów, oraz innych podmiotów
współpracujących z Organizatorem lub Organizatorem Konkursu Lotów przy organizacji niniejszego Konkursu, jak
również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia,
wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we
wspólnym pożyciu.
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie Użytkownicy lub Abonenci Red Bull Mobile. Aktywny numer musi być podany
w zgłoszeniu konkursowym, przesłanym poprzez email na adres: konkurslotow@redbullmobilecollect.pl Zgłoszenia bez
aktywnego numeru w Red Bull Mobile nie będą rozpatrywane.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU LOTÓW
1.

2.

3.

4.

5.
6.

W dniu Konkursu Lotów, 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 Konkursu Lotów może odmówić wydania zgody na start, o ile:
a.
Machina lub uczestnik nie spełniają wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
b.
Organizator uzna, że lot w danej Machinie zagraża bezpieczeństwu widzów lub uczestnika;
c.
Machina nie odpowiada zgłoszonemu i zaakceptowanemu projektowi;
d.
Machina zawiera logo lub branding, na który Organizator nie wyraził zgody.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest podpisanie i dostarczenie do Organizatora Konkursu Lotów przez uczestnika
Konkursu stosownego oświadczenia, iż bierze on udział w Konkursie Lotów wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Wzór oświadczenia przedstawi Organizator Konkursu Lotów. Oświadczenie takie podpisują wszyscy uczestnicy
Konkursu Lotów (pilot oraz wszyscy członkowie załogi).
Organizator Konkursu Lotów zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu przeprowadzenia Konkursu lub jego
odwołania, jeżeli warunki atmosferyczne będą niekorzystne (w ocenie Organizatora Konkursu Lotów), a
przeprowadzenie w tych warunkach lotów byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. O nowym terminie
przeprowadzenia Konkursu Lotów Organizator Konkursu Lotów powiadomi uczestników. Jakiekolwiek roszczenia
wobec Organizatora Konkursu Lotów związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu Konkursu Lotów są
wyłączone.
Każdy z uczestników Konkursu Lotów 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 Konkursu Lotów. Każda z załóg
przed startem, na rampie, powinna przedstawić autorski program artystyczny, nawiązujący tematycznie do swojej
Machiny, z własnym podkładem muzycznym. Program nie może być dłuższy niż 30 sekund i powinien zakończyć się
płynnie startem do lotu.
Organizator Konkursu Lotów zapewnia w czasie Konkursu Lotów obecność odpowiednich służb medycznych i
ratowniczych dbających o bezpieczeństwo uczestników Konkursu Lotów.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i przebiegu Konkursu Lotów zostaną przekazane uczestnikom
podczas briefingu poprzedzającego Konkurs Lotów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI ORGANIZATORA
1.

Uczestnicy Konkursu biorą w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Organizatora z
tytułu udziału uczestników w Konkursie oraz Konkursie Lotów, 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,
za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

PRAWA AUTORSKIE
1.

Zwycięzcy Konkursu przenoszą na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do Utworów oraz modeli Machinna czas
nieokreślony, na terytorium całego świata, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 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
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obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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.
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym, iż Utwór oraz jego wykorzystanie w
sposób opisany powyżej nie narusza praw osób trzecich i że uczestnikowi (uczestnikom) przysługują osobiste i
autorskie prawa majątkowe do utworu, w tym w szczególności uprawnienie do udzielania licencji na korzystanie z
utworu na wyżej wskazanych polach eksploatacji.

c.

2.

DOBRA OSOBISTE, WIZERUNEK
1.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w tworzeniu Machiny jest udzielenie przez zwycięzcę Konkursu pisemnej zgody
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) oraz
korzystanie przez Organizatora ze zdjęć i nagrań zawierających ich wizerunki dla celów promocji Konkursu,
Konkursu Lotów i marki Red Bull MOBILE w dowolnej formie i zakresie.

INNE POSTANOWIENIA
1.

2.

3.
4.

Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 962 z późn.
zmianami).
Dane osobowe osób nadsyłających zgłoszenie na Konkurs (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, data
urodzenia)będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu i niezwłocznie usunięte po wyłonieniu
zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu (w szczególności imię, nazwisko, adres zameldowania i
zamieszkania, PESEL, e-mail, numer telefonu komórkowego) będą przetwarzane na potrzeby wykonania Konkursu
(będą udostępniane ubezpieczycielowi/om dla celu ubezpieczenia) oraz dla celów dowodowych, do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wizerunek oraz dane ustalone ze zwycięzcą Konkursu będą dodatkowo
rozpowszechnione w sposób opisany w regulaminie.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.redbullmobile.pl.Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że nie naruszy ona praw nabytych uczestników Konkursu. Zmiana
Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie
www.redbullmobile.pl.
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