Siedlce, dnia 28 lutego 2018 roku

Regulamin projektu „Poleć z nami do #PANaMY”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem projektu „Poleć z nami do #PANaMY” jest Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji
Siedleckiej.
2. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokładniej na terenie
Diecezji Siedleckiej, co jednak nie wyłącza możliwości uczestniczenia w niej osób
zamieszkałych lub przebywających poza granicami Diecezji Siedleckiej jak i Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Aby wziąć w nim udział należy pobrać aplikację PANaMY ze sklepu Google Play lub AppStore.
Aplikacja jest kompatybilna z systemami Android od wersji 4.4 i iOS od wersji 9.0.
4. Projekt: Poleć z nami do #PANaMY trwa od listopada 2017 roku do 5 października 2018 roku,
chyba, że Organizator postanowi inaczej. Informacja o dacie zakończenia projektu zostanie
odpowiednio wcześniej podana zarówno w aplikacji jak i na stronie www.panamy.pl
5. Od dnia 5 października 2018r. przez 30 dni Organizator zastrzega sobie prawo dokładnego
przeanalizowania historii zdobycia punktów przez zwycięzców projektu. Chodzi o to, aby
osoby, które rzeczywiście, w sposób legalny zdobyły punkty zostały nagrodzone. Natomiast w
wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator zastrzega sobie możliwość
odjęcia/dodania punktów. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi wtedy, gdy punktacja
zostanie sprawdzona.
6. Projekt to wyzwanie, gra, zabawa polegająca na wypełnianiu zadań stworzonych przez
organizatora. Zadania będą miały różną trudność, różną punktację. Uczestnik zabawy,
poprzez wykonywanie zadań będzie zdobywał punkty.
7. Celem projektu jest pogłębienie wiary, poznanie Boga jako Stwórcy i Jezusa jako Zbawiciela.
Zastanowienie się nad moją osobistą relacją do Pana. Pan a my – moja relacja do Boga.
8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2 Uczestnictwo w projekcie
1. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”).
2. Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione mogą wziąć udział w Projekcie wyłącznie
za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. W celu wzięcia udziału w projekcie Uczestnik powinien:
a) Pobrać aplikację PANaMY na swój telefon
b) Zarejestrować się w aplikacji podając swoje prawdziwe dane: imię, nazwisko,
miasto/miejscowość, adres mailowy, nr telefonu oraz Nick, pod którym będzie widoczny
dla innych uczestników Projektu.
c) Złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do kontaktu
w razie wygrania nagrody, zaakceptowaniu regulaminu oraz posiadania praw
do dysponowania materiałami (dalej: „Zdjęcia”, „Wypowiedzi pisemne” itp), które będą
potrzebne do odpowiedniego wykonania zadań.

§3 Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaproponuje Uczestnikom zadania, po których
spełnieniu Uczestnik otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Zakres punktacji leży wyłącznie
w gestii Organizatora.
2. Organizator odpowiednio wcześniej będzie publikował na czym polega dane zadanie.
Prawidłowe wykonanie zadania nagradzane będzie punktami.
3. Wśród zadań będą takie, w których trzeba będzie przesłać do Organizatora zdjęcie,
wypowiedź pisemną, bądź krótki filmik. Przesłanie Zdjęcia, Wypowiedzi bądź Filmiku
jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż posiada on wszystkie
niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przez siebie Zdjęciem, Wypowiedzią bądź
Filmikiem na potrzeby udziału w Projekcie, w tym w szczególności prawa autorskie do
Zdjęcia, Filmu oraz prawa do wizerunku osoby widocznej na Zdjęciu, Filmie. Wypowiedź
również musi być wypowiedzią Uczestnika projektu.
4. Zabronione jest zamieszczanie na Zdjęciach, Filmach i Wypowiedziach jakichkolwiek treści,
które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym
dobra osobiste. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zdjęciach, Filmach,
Wypowiedziach treści: wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc
lub obrażających uczucia religijne.
5. Gdy Uczestnik nie dostosuje się do punktów 3, 4 tegoż paragrafu Organizator (moderator)
może zastosować wobec Uczestnika tzw. Soft Ban – polegający na wyłączeniu Uczestnika
z zabawy na 1 dzień. W razie ponownego złamania regulaminu przez Uczestnika Organizator
ma prawo usunąć na stałe danego Uczestnika z Projektu. Ponowne zarejestrowanie i udział w
projekcie będzie niemożliwy.
6. Z chwilą przesłania Zdjęcia, Filmiku, Wypowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia, Filmiku i Wypowiedzi. Organizator
zastrzega, że w/w materiały służyć będą wyłącznie do promocji projektu na portalach
społecznościowych.
§ 4 Dane osobowe Uczestników
1. Dane osobowe Uczestników w postaci: imię, nazwisko, miasto/miejscowość, adres mailowy,
nr telefonu oraz Zdjęcia, Wypowiedzi i Filmiki, będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
j.t.), w związku z Projektem, to jest w celu wyłonienia zwycięzców Projektu, a także w celu
przesłania informacji, o której jest mowa w § 3 ust. 3, 4, 5 Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dane Organizatora
wskazane są w § 1 ust. 1 Regulaminu).
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Projekcie.
5. Uczestnik Projektu widoczny będzie dla innych Uczestników jednie pod Nickiem,
jaki sam sobie utworzy. Uczestnik może dodać swoje zdjęcie stosując się do § 3 ust. 3, 4, 5
Regulaminu.

§ 5 Odpowiedzialność
1. Uczestnik, który przesłał Zdjęcie, Wypowiedź, Film ponosi wyłączną odpowiedzialność
za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku
z wykorzystaniem Zdjęcia, Wypowiedzi lub Filmu przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje
się ponieść wszelkie koszty w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych
i/lub osobistych osób trzecich na skutek przesłania przez Uczestnika Zdjęcia, Wypowiedzi,
Filmu naruszającego te prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zdjęć, Wypowiedzi, Filmów.
3. Niedostosowanie się do regulaminu będzie skutkować usunięciem Uczestnika z Projektu.
4. W razie niejasności głos decydujący należeć będzie do Organizatora Projektu.
§ 6 Nagrody
1. Organizator informuje, że przygotował 3 główne nagrody: Wylot na ŚDM do Panamy w roku
2019, iphone 7 32GB (kolor w zależności od dostępności) oraz drona.
2. Osoba, która w projekcie zajmie 1wsze miejsce może wybrać jedną z 3 nagród wskazanych
w punkcie 1. Osoba, która zajęła 2 miejsce wybiera z 2 dostępnych nagród. Uczestnik
z 3 miejsca nie ma możliwości wyboru nagrody.
3. Organizator informuje, że sponsoruje wylot do Panamy dla 1 osoby, chociaż w projekcie
wylatują 2 osoby. I tak osoba, która wygra projekt leci z drugą dowolnie wybraną osobą.
Może to być ktoś z rodziny, znajomy, przyjaciel. Druga osoba będzie musiała ponieść koszt
przelotu, Dni w Diecezjach itp. w wysokości 7500zł. Jeżeli nagrodę główną wygra osoba
niepełnoletnia (między 15 a 18 rokiem życia), ubezwłasnowolniona, to jej wylot do Panamy
będzie możliwy wyłącznie wraz z opiekunem prawnym. Opiekun prawny wylatuje na ŚDM na
własny koszt, który na dzień dzisiejszy wynosi 7500zł.
4. Organizator przygotował Projekt z myślą o tym, że będą możliwe nagrody o mniejszej
wartości, które nie będą punktowane. Nagrody w postaci wejść do kina, do parku wodnego
i inne będą odpowiednio wcześniej przekazywane w aplikacji oraz na stronie informacyjnej
projektu: www.panamy.pl
5. Wymiana nagród na gotówkę nie jest możliwa.
6. W wypadku braku nawiązania kontaktu z osobą, która wygra Projekt, Organizator informuje,
że prawo tej osoby do głównej nagrody przepada po 3 dniach od zakończenia projektu.
Prawo do nagrody ma osoba, która zajęła 4 miejsce. W wypadku podobnej sytuacji schemat
będzie się powtarzał.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na nagrody o podobnej wartości
finansowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do ufundowania większej liczby
nagród o mniejszej wartości od nagród głównych.
8. Organizator ufundował nagrody dla pierwszy 100 osób w rankingu. Osoby, które zajmą
miejsca od 3 do 100 otrzymają voucher do Nove Kino Siedlce na dowolnie wybrany seans.
Vouchery będą możliwe do realizacji od 25 listopada 2018r. przez 3 miesiące.
9. Nagrody główne – bilet do Panamy, iphone 7, dron oraz bilety do kina będą wręczone
uroczyście podczas gali z okazji 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Siedleckiej w dniu 24 listopada 2018r. w Siedlcach. O konkretniej godzinie i miejscu gali
poinformujemy w późniejszym czasie.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zdjęcia, Wypowiedzi, Filmiki i Uczestnicy
spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać
od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Projektu, jego odwołania
lub przerwania bez podania przyczyny. Informacja o zmianie okresu trwania Projektu, jego
odwołaniu lub przerwaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.panamy.pl,
www.jerychomlodych.pl oraz w aplikacji mobilnej PANaMY
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień postanowień
Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.panamy.pl oraz w aplikacji mobilnej PANaMY i z chwilą publikacji stają się wiążące
dla Organizatora i Uczestników. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie mogą nakładać
dodatkowych obowiązków ani ograniczać praw Uczestników, którzy przesłali Zdjęcia,
Wypowiedzi i Filmiki przed opublikowaniem zmian i uzupełnień Regulaminu.
4. Treść regulaminu Akcji jest dostępna na stronie internetowej www.panamy.pl
oraz w aplikacji mobilnej PANaMY.

