
REGULAMIN 

Konkurs wiedzy o dronach i marce DJI. 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa cele, organizację, warunki uczestnictwa oraz 
przebieg Konkursu wiedzy o dronach i marce DJI (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest IRON SKY Dariusz Wąsowicz, ul. Rzeźnicka 3, 64-320 Buk, NIP: 
777 299 39 15 (dalej „IRON SKY”). 

3. Konkurs trwa w dniu 19 maja 2018r. (pierwszy dzień Konkursu) oraz w dniu 20 maja 2018r. 
(drugi dzień Konkursu). 

4. Konkurs odbywa się na terenie lotniska Poznań Ławica w namiocie organizatora Konkursu IRON 
SKY.  

5. Jury Konkursu w każdym dniu trwania Konkursu wyłania zwycięzcę nagrody głównej. 
Nagrodą główną w pierwszym dniu Konkursu (tj.: 19.05.2018r.) jest „Szkolenie na operatora 
drona UAVO VLOS”. Sponsorem jest IRON SKY Dariusz Wąsowicz, ul. Rzeźnicka 3, 64-320 Buk, 
NIP: 777 299 39 15, ogólnopolskie centrum szkolenia operatorów dronów. 
Nagrodą główną w drugim dniu Konkursu (tj.: 20.05.2018r.) jest „Dron DJI Spark z aparaturą”. 
Sponsorem jest INNPRO Robert Błędowski, ul. Błażeja Stolarskiego 1, 44-218 Rybnik NIP: 
6423040197, właściciel salonu DJI ARS Poznań. 

6. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz promowanie działań na rzecz szeroko 
pojętego bezpieczeństwa lotniczego, edukacji w zakresie eksploatacji bezzałogowych statków 
latających oraz eliminowania zagrożeń wiązanych z ich użytkowaniem. 

4. IRON SKY powołuje Jury Konkursu. 
5. Realizatorem Konkursu jest IRON SKY. 
6. Informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej 

IRON SKY w zakładce „blog o dronach” dostępnej pod adresem strony internetowej 
http://ironsky.pl/blog-o-dronach/ oraz na stanowisku w namiocie IRON SKY podczas trwania AIR 
SHOW Poznań w czasie trwania Konkursu. 

7. „Zgłoszenie Konkursowe” składa się z trzech części:  
a) Część I: Imię i Nazwisko, Nr telefonu, email, czas pisania testu 
b) Część II: Konkurs wiedzy o dronach i marce DJI 

 Konkurs składa się z 10 pytań 

 Uczestnik Konkursu ma maksymalnie 3 minuty na wypełnienie części II Zgłoszenia 
Konkursowego  

c) Część III: Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Konkursu. 
8. „Talon Konkursowy” to paragon wydany przez IRON SKY po jego zakupie, oznakowany pieczątką 

firmową IRON SKY na drugiej stronie paragonu bez nadruku. Koszt zakupu Talonu wynosi 10 zł 
brutto (słownie: dziesięć złotych).  
Talon konkursowy jest ważny wyłącznie w dniu jego zakupu i upoważnia Uczestnika Konkursu 
do jednorazowego wykorzystania celem wzięcia udziału w Konkursie.  

9.  „Uczestnikiem Konkursu” może być każda osoba pełnoletnia, która spełniła warunki zawarte w 
§2 punkcie 2 niniejszego Regulaminu.  

 
 
 
 
 

 
 

http://ironsky.pl/blog-o-dronach/


 
§2  

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są w dniu 19.05.2018r w godzinach 10.00 – 17.00 oraz w 
dniu 20.05.2018r w godzinach 10.00 - 17.00.  
Zgłoszenia Konkursowe przyjmowane są wyłącznie w namiocie IRON SKY. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie poniższych wymogów: 
a) Zakupienie Talonu Konkursowego oraz zatrzymanie paragonu do momentu rozstrzygnięcia 

Konkursu, 
b) Wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika Konkursu. 

3. O dotrzymaniu terminu, o którym mowa w §2 pkt. 1 Regulaminu decyduje data i godzina 
wydruku paragonu. Zgłoszenia Konkursowe dostarczone z inną datą i przedziałem godzinowym, 
o którym mowa w §2 pkt. 1 Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

4. Uczestnicy mogą wielokrotnie zgłosić się do udziału w Konkursie. Każdorazowe wzięcie udziału 
uzależnione jest od ponownego zakupu Talonu Konkursowego oraz spełnienie wytycznych 
zawartych w §2 punkcie 2 Regulaminu. 

5. Jury dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i wyłoni zwycięzców w każdym z dwóch dni trwania 
AIR SHOW (19-20.05.2018r.). Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi o godzinie 17:30 w namiocie 
IRON SKY. 

6. Przekazanie Organizatorom wypełnionego Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne 
z akceptacją Regulaminu. 

7. Zgłoszenia Konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

Zgłoszenia Konkursowego w całości lub w części do celów związanych z Konkursem. 
9. Uczestnik Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w 

Zgłoszeniu Konkursowym dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu (ustawa z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, 
ze zm.). 

 
 
 

§3  
Jury Konkursu 

 
1. Zgłoszenia konkursowe ocenia Jury Konkursu. 
2. Zadania Jury Konkursu: 

a) Kwalifikacja Zgłoszeń Konkursowych, 
b) Ocena Zgłoszeń Konkursowych, 
c) Przyznanie nagród konkursowych. 

3. Jury może zwrócić się do autorów Zgłoszeń Konkursowych o udzielenie dodatkowych informacji 
celem weryfikacji poprawności danych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym. 

4. Decyzje Jury zapadają większością głosów. W kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos 
przewodniczącego.  

5. W skład Jury wchodzą: 
a) Dariusz Wąsowicz – przewodniczący Jury 
b) Jakub Andraszyk 
c) Mikołaj Mirski 
W razie nieobecności któregokolwiek z członków Jury, pozostali członkowie wyznaczą osobę 
pełniącą obowiązki nieobecnego członka Jury. 

 
 
 
 



 
§4  

Ocena Zgłoszeń Konkursowych i wyłonienie zwycięzców Konkursu 
 

1. Oceny projektów dokonuje Jury Konkursu. 
2. Jury może zapraszać na swoje posiedzenia osoby pełniące role pomocnicze 

i doradcze. 
3. Jury ocenia merytorycznie wyłącznie część II Zgłoszenia Konkursowego, tj.: odpowiedzi 

zaznaczone w „Konkursie wiedzy o dronach i marce DJI”. 
4. „Konkurs wiedzy o dronach i marce DJI” o którym mowa w §1 pkt. 7 b) Regulaminu składa się z 

10 zamkniętych pytań. Do każdego pytania wytypowanych jest 5 odpowiedzi (a,b,c,d,e), z których 
tylko jedna jest prawidłowa. 

5. Zwycięzcą nagrody głównej w każdym z dwóch dni konkursu jest osoba, która uzyska największą 
liczbę punktów z części II Zgłoszenia Konkursowego, tj. „Konkurs wiedzy o dronach i marce DJI” 
w najkrótszym czasie.  

6. Punktacja w części II Zgłoszenia Konkursowego tj. „Konkurs wiedzy o dronach i marce DJI” 
przebiega następująco: każda prawidłowa odpowiedź 1pkt, każda błędna odpowiedź -1pkt. Każda 
niezaznaczona odpowiedź to 0pkt. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania to 10pkt, 
a minimalna ilość punktów możliwych do uzyskania to -10pkt. 

7. W dniu 19.05.2018r. o godzinie 17.30 Jury wyłania oraz ogłasza zwycięzcę pierwszego dnia 
Konkursu oraz wręcza nagrodę główną „Szkolenie na operatora drona UAVO VLOS”.  
W dniu 20.05.2018r. o godzinie 17:30 Jury wyłania oraz ogłasza zwycięzcę drugiego dnia 
Konkursu oraz  wręcza nagrodę główną „Dron DJI Spark z aparaturą”. 
Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się na terenie lotniska Poznań Ławica w namiocie 
organizatora Konkursu IRON SKY.  

8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku Uczestników Konkursu, 
o zwycięstwie decyduje czas, w jakim Uczestnik wypełnił część II Zgłoszenia Konkursowego. W 
przypadku uzyskania takiego samego czasu przez kilku Uczestników Konkursu, Jury 
przeprowadza Rundę Dodatkową, celem wyłonienia zwycięzcy Konkursu. Warunki i przebieg 
Rundy Dodatkowej Jury ustala w pełnym składzie, a następnie ogłasza je zainteresowanym 
Uczestnikom. 

9. Jury może uznaniowo wręczyć nagrody pocieszenia dla Uczestników Konkursu innych niż 
zwycięzcy nagrody głównej. 

10. W przypadku nieobecności na ogłoszeniu wyników Konkursu osoby, którą Jury uznało za 
zwycięzcę Konkursu danego dnia, Jury wykonuje trzykrotnie połączenie telefoniczne pod numer 
telefonu podany na Zgłoszeniu Konkursowym i czeka na przybycie tej osoby na teren trwania 
Konkursu do godziny 17:45 każdego dnia z dwóch dni AIR SHOW Poznań (19.05.2018r. oraz 
20.05.2018r). W przypadku braku połączenia lub nieodebranego trzykrotnie połączenia do 
godziny 17.45 Jury wybiera drugą z kolei osobę z najlepszym wynikiem i tak, aż do wyłonienia 
ostatecznego zwycięzcy Konkursu. 

 
 

§5 
Prawa autorskie 

 
1. Uczestnicy Konkursu potwierdzają, że złożone Zgłoszenie Konkursowe jest ich autorstwa i nie 

narusza praw osób trzecich. 
2. IRON SKY może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu albo w przypadku nieuczciwego lub agresywnego 
zachowania.  

 
 
 
 
 



 
 

§6  
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą 

przetwarzane przez IRON SKY wyłącznie dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach 
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. IRON SKY nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu. 
2. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem powstałe w czasie 

trwania Konkursu oraz z nim związane, rozstrzyga IRON SKY lub Jury Konkursu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 


