
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., adres: Wendy 8, 

70-655, adres email: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10.01.2021 roku do 15.02.2021.  

3. Celem konkursu jest zachęcenie do wzięcia udziału w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich 

Szczecina i zgłaszania swoich kandydatów. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba zgłaszająca kandydatów do Międzynarodowych Nagród 

Żeglarskich Szczecina, zgodnie z rozdziałem 4. Międzynarodowych Regulaminu Nagród Żeglarskich 

Szczecina.  

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia 

Sp. z o.o.. 

3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, tj. nagrodzone zostanie tylko jedno zgłoszenie.  

4. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które są zgodne z wymogami Regulaminu 

Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

§ 3  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. 19 lutego 2021 roku spośród wszystkich uczestników Konkursu, przez komisję konkursową, 

zostanie wyłonionych dwudziestu jeden zdobywców nagród. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najciekawsze i najbardziej 

rzetelne uzasadnienia kandydatur do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania 

nagrody.  

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni  telefonicznie lub mailowo 22 lutego 2021 na numer 

telefonu/adres mailowy wskazany przez nich w zgłoszeniu do Konkursu. 

 

§ 4  

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

mailto:nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl


- 3 vouchery na półtoragodzinne rejsy motorówką 

- 5 książek "Trzymam się morza" autorstwa Macieja Krzeptowskiego z autografem autora 

- audiobook "MARIĄ dookoła świata, dwadzieścia lat później" 

- voucher na patent sternika motorowodnego na 2021 r. ( szt. 1) wartości 500,00 zł 

- voucher na licencję holowania narciarza wodnego na 2021 r. (szt. 1) wartości 450,00 zł 

- 10 voucherów ( szt. 10) na wycieczkę katamaranem w dniu 02 sierpnia 2021 o godz. 11:00 w 

czasie Zlotu Żaglowców 2021 r. o wartości 50,00 zł każdy 

2. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców przez Organizatora po uprzednim ustaleniu terminu 

dogodnego dla obu stron.  

3. W przypadku chęci odbioru osobistego nagrody przez Zwycięzcę organizator poinformuje o 

miejscu ewentualnego odbioru Nagrody. 

4. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród 

wymienionych w § 4 pkt 1, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych, organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 

odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. 

równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej 

nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator 

pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. 

Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o 

której mowa powyżej  Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do 

rozliczenia podatku od nagród. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych 

względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu 

poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na 

stronie Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika przedłożenia określonych 

dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione.  

 

 



 

 

Szczecin, dn.  ........................ 

 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH 

o przyjęciu nagrody ................................. o wartości ................................ 

w związku ze zgłoszeniem oraz udziałem w 

 konkursie na najciekawszy opis Kandydata do Nagród Żeglarskich 2021. 

 

Dane Nagrodzonego: 

 

Nazwisko ___________________ Imię _________________________________  

 

Identyfikator podatkowy (NIP lub Pesel) ______________________  

 
Imię matki______________________     Imię ojca_________________________ (dotyczy obcokrajowców) 

 

Data urodzenia__________________   Adres mailowy_______________________ 

  

Miejsce zamieszkania:  Ulica____________________  Nr domu_____ Nr mieszkania _____ 

 

Kod pocztowy______________  Miejscowość___________________________ 

 

Państwo _________________________________________ 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r.o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie Art.21 ust.1 pkt.68a wartość nieodpłatnych świadczeń, 

o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie 

przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze 

świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym 
Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 200,00 zł opodatkowane będą w całości - zryczałtowanym 10% podatkiem. 

Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik – organizator konkursu – mający do 

dyspozycji nagrody rzeczowe.  

 Stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r., dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, nie 

łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Osoby fizyczne będące 
przedsiębiorcami, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podmioty uprawnione do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych 

wypłacając przychody z powyższych tytułów zobowiązane są, przy ich wypłacie, pobrać wygrywającym podatek, odprowadzając go następnie na rachunek urzędu 

skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r.). 

Stosownie do treści art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991, jeżeli przedmiotem wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, 

loteriach fantowych oraz wygranych lub nagród w konkursach są rzeczy, podatnik jest zobowiązany płacić płatnikowi oraz podmiotowi upoważnionemu do 

prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed wydaniem rzeczy. Organizator przyzna Laureatom Konkursu 

dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% 

wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród 

Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez 
potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Na prośbę Nagrodzonego nagroda może zostać  przekazana za pośrednictwem 

poczty/kuriera. 

Jednocześnie zwyciężca oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu przyznawania Międzynarodowych  Nagród  Żeglarskich  Szczecina 2021r. 

 

 

 
………………………………….                                    ……………………………….. 

Podpis                                                                               Data 

 
 

 

Potwierdzam odbior nagrody rzeczowej:     Szczecin dn. .....................................         Podpis ..................................................... 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

„Klauzula informacyjna RODO” 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest Organizator: Żegluga Szczecińska Turystyka 
Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin;  

2. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może skontaktować się poprzez: e-mail: 
iod@zstw.szczecin.pl pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz  ustawie z 10.05.2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z  dnia 2018.05.24) („UODO”) na podstawie: 
3.1.  uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),w szczególności w celu organizacji 

zawodów, zrealizowania zobowiązań wobec Uczestników, w szczególności w celu wręczenia nagród oraz 
rozliczenia podatku, 

3.2. zgody Uczestnika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w sytuacji, gdy jej pozyskanie przez Administratora od Uczestnika 
jest wymagane. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Uczestników, takie jak: 
4.1. imię i nazwisko, 
4.2. adres zamieszkania 
4.3. adres mailowy 
4.4. data urodzenia 
4.5. PESEL 
4.6. NIP 
4.7. Imiona rodziców 

5. Odbiorcami danych Uczestników będą podmioty, które będą wspomagały organizację Konkursu, wśród których 
mogą znaleźć się następujące kategorie podmiotów: podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator 
korzysta przy organizacji zawodów, w tym Organizator Wykonawczy, pracownicy i współpracownicy 
Administratora. 

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to 
jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wystawienia dokumentu księgowego. (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; tekst jednolity Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591) 

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

9. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do ich danych, prawo sprostowania, żądania ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także  skorzystać  z  uprawnienia  do  złożenia  wobec  Administratora  
sprzeciwu wobec  przetwarzania Jego danych  oraz  prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego administratora  
danych.  W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

                                  ………………………………….                  ……………………………….. 
                                           Podpis                                                                               Data 
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