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Pyrzowice, dnia 20 marca 2015 r. 

Regulamin  

„NEW RUNWAY DAYS” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „New Runway Days” jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., 

zwane dalej Organizatorem, firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym 

Katowice w Pyrzowicach. 

 

2. Regulamin Zapisów, zwany dalej „Regulaminem", reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w zapisach na „New Runway Days”, prawa i obowiązki Organizatora 

oraz prawa i obowiązki Uczestnika zapisów.  

 

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także 

komunikaty i informacje dotyczące zapisów, pochodzące od Organizatora ogłoszone 

na fan page’u Katowice Airport w serwisie facebook.com 

http://www.facebook.com/KatowiceAirport) lub informacje kierowane bezpośrednio 

do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).  

 

4. Rekrutacja na „New Runway Days”  prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej w okresie od  25 marca 2015 r.  do 18 maja 2015 r. 

 

5. „New Runway Days” odbywa się na strefie zastrzeżonej Międzynarodowego Portu 

Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice. 

 

6. Terminy (data i godzina) wycieczek będą podane na stronie Internetowej 

Organizatora funkcjonującej pod adresem: newrunwaydays.katowice-airport.com 

 

7. Udział w „New Runway Days” jest bezpłatny. 

 

§2 UCZESTNICY ZAPISÓW 

 

1. W Zapisów może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz legitymuje się ważnym dowodem tożsamości (dowód 

osobisty lub paszport). 
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2. Zapisy prowadzone są wyłącznie poprzez stronę newrunwaydays.katowice-

airport.com Każdy uczestnik zapisów musi zaakceptować warunki niniejszego 

Regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.  

 

3. Z udziału w zapisach wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora 

oraz podmioty współpracujące przy realizacji „New Runway Days” oraz ich 

małżonkowie, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.  

 

4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa  

w Zapisów oraz poprawnie zgłoszą swój udział, zwane będą w dalszej części 

Regulaminu "Uczestnikami".  

 

5. Zgłoszenia, które w jakikolwiek sposób uchybią zapisom Regulaminu, nie będą brane 

pod uwagę. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem, 

upoważnia Organizatora do wykluczenia danej osoby z Zapisów. W takim wypadku 

Organizator zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu 

Uczestnika. 

 

§3 PRAWA ORGANIZATORA 
 

1. Organizator Zapisów zastrzega sobie prawo do wykluczenia (bez wcześniejszego 
ostrzeżenia) z udziału w Zapisach osoby, których działania sprzeczne są z dobrymi 
obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek 
lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie Organizatora, nie nadają 
się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Zapisów jest w tym 
przedmiocie ostateczna.  
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Zapisów  
w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także  
w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany 
Uczestnik dopuszcza się prób obejścia Regulaminu, lub zabezpieczeń i zasad 
funkcjonowania Zapisów oraz strony, za pośrednictwem, której Zapisy są 
przeprowadzane . 
 

3. Organizator Zapisów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy 
techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, 
które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Zapisach.  
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, 
skrócenia Zapisów, ich anulowania lub przerwania bez podania przyczyny oraz zmian 
Regulaminu w czasie trwania Zapisów. 
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5. Poprzez wysłanie swojego zgłoszenia Zgłaszający potwierdza, iż zapoznał się  
z Regulaminem „„New Runway Days”” i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń  
i będzie respektował treść niniejszego Regulaminu. 
 

6. Uczestnicy „New Runway Days” nie mogę przekazać prawa do uczestnictwa osobom 
trzecim.  
 

7. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym 

aplikującym do udziału w „New Runway Days” poprzez stronę internetową 

newrunwaydays.katowice-airport.com 

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to 

pogorszenia warunków uczestnictwa w „New Runway Days”. 

 

9.  Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki 

był ogłaszany pierwotny tekst Regulaminu. 

 

10.  Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany udziału w „New Runway Days” na 

jego  równowartość pieniężną. 

 

11. Uczestnicy „New Runway Days” zobowiązani są do stawienia się w miejscu, terminie  

i godzinie wyznaczonym przez Organizatora. Nie stawienie się w terminie podanym  

w mailu organizacyjnym jest równoznaczne z utratą prawa do wzięcia w nich udziału 

w „New Runway Days”. 

 

12. W trakcie „New Runway Days” pełnoletni uczestnicy zobowiązani są posiadać przy 

sobie dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).  

 

13. Numer dowodu osobistego lub paszportu i znajdujące się na nim imię i nazwisko 

muszą być tożsame z danymi podanymi przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym. 

Brak zgodności danych weryfikowanych przed wejściem na strefę airside będzie 

skutkował usunięciem z listy uczestników i niemożnością wzięcia udziału w wycieczce. 

 

14. Każdy z uczestników „New Runway Days” musi przejść weryfikacje Służby Ochrony 
Lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Jedynie 
pozytywna weryfikacja umożliwia wydanie przepustki, a tym samym udział w „New 
Runway Days”. Organizator „New Runway Days” zastrzega sobie prawo do 
niewydania przepustki bez podania przyczyny. 
 

15. Uczestnicy „New Runway Days” zobowiązani są do nie wnoszenie na strefę 
zastrzeżoną przedmiotów zabronionych, do których zalicza się: 
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a. pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski – urządzenia 

nadające się lub  wyglądające na nadające się do użycia w celu 

spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku, w tym: 

 broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, 

karabiny, strzelby, 

 zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można 

pomylić z prawdziwą bronią, 

 części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych, 

 broń pneumatyczna i na CO , taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny 

i broń kulkowa, 

 wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i pistolety startowe, 

 łuki, kusze i strzały, 

 urządzenia do miotania harpunów i włóczni, 

 proce i katapulty;  

 

b. Urządzenia do ogłuszania lub unieruchamiania przeznaczone specjalnie do 

ogłuszania lub unieruchamiania, w tym: 

 urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki 

paraliżujące, 

 urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt, 

 neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy  

i aerozole, takie jak gazy, łzawiące, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu  

i aerozole odstraszające zwierzęta;  

 

c. Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym 

zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu 

spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym: 

 przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki, 

 czekany i szpikulce do lodu, 

 ostrza do maszynek do golenia, 

 noże do cięcia kartonów, 

 noże o długości ostrza powyżej 6 cm, (PL L 55/16 Dz. Urz. Unii 

Europejskiej 5.3.2010), 

 nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu 

połączenia obrotowego, 

 wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem 

lub ostrą krawędzią,  

 miecze, szpady i szable;  
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d. narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania 

ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku 

powietrznego, w tym: 

 łomy stalowe, 

 wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki 

elektryczne, 

 narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające 

się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta, 

 piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne, lampy 

lutownicze, 

 pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ;  

 

e. tępe narzędzia – przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania 

ciężkiego obrażenia w razie ich wykorzystania do uderzenia, w tym: 

 kije do gry w baseball i softball, 

 pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki 

policyjne, 

 wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki;  

 

f. materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały 

wybuchowe oraz  substancje i urządzenia zapalające nadające się lub 

wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego 

obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa  statku 

powietrznego, w tym: 

 amunicja, 

 spłonki, 

 detonatory i bezpieczniki, 

 repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych, 

 miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe, 

 fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, 

 pociski dymne i naboje dymne, 

 dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe. 

 
§4 PRZEBIEG ZAPISÓW I ZASADY WYŁANIANIA UCZESTNIKÓW 

 
1. W celu wzięcia udziału w Zapisach Uczestnik musi spełnić łącznie wszystkie poniższe 

warunki:  
 

a. Wejść na stronę internetową newruwaydays.katowice-airport.com ; 
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b. Wypełnić formularz, podając następujące dane: 

 Imię i nazwisko, 

 Numer dowodu osobistego, 

 Adres email, 

 Numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku dojazdu na lotnisko 
własnym samochodem), 
 

c. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 
(co jest  jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska, adresu email 
wizerunku Uczestnika Zapisów i osoby znajdującej się na zdjęciu przez 
Organizatora w publikacjach dotyczących Zapisów i po zakończeniu „New 
Runway Days”) w celach marketingowych Organizatora. 

 
d. zaakceptować niniejszy Regulamin . 

 
2. Każdy Uczestnik może wypełnić formularz zgłoszeniowy tylko raz w ciągu całych 

Zapisów.  
 

3. Pełnoletni Uczestnik dysponujący ważnym dowodem osobistym może zapisać 
dodatkowo jedną osobę dorosłą (wymagane podanie imienia i nazwiska oraz numeru 
dowodu osobistego) lub niepełnoletnią od 8 roku życia (wymagane jest podanie 
imienia i nazwiska). 
 

4. Warunkiem potwierdzenia Zapisu jest kliknięcie w link aktywacyjny, który w formie 
mailowej zostanie wysłany na podany przez Uczestnika adres mailowy. 
 

5. Po kliknięciu w link aktywacyjny Uczestnik otrzyma kolejnego maila potwierdzającego 
przyjęcie zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi miejsca zbiórki, warunkami 
bezpieczeństwa i informacjami dotyczącymi miejsca parkowania. 
 
 

§5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Zapisów jest Górnośląskie 
Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach,  adres: Aleja Korfantego 38,  
40-161 Katowice. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Zapisów 
na „New Runway Days”. 
 

2. Formularz rekrutacyjny zbiera następujące dane użytkowników: 
 

a. Imię; 
b. Nazwisko; 
c. Adres email; 
d. Numer dowodu osobistego/paszportu; 
e. Numer rejestracyjny; 
f. Adres e-mail. 
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3. Uczestnicy Zapisów przed wysłaniem zgłoszenia muszą wyrazić zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora, którym jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
S.A., z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Korfantego 38, 40-161 Katowice, ich 
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia zapisów  na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.). 
 

4. Uczestnicy Zapisów przed wysłaniem zgłoszenia musza wyrazić zgodę na publikację 
iswojego wizerunku  przez Organizatora w publikacjach dotyczących zakończeniu 
„New Runway Days” w celach marketingowych Organizatora. 
 

5. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych w ramach 
Zapisów danych osobowych Uczestników Zapisów innym osobom lub instytucjom. 
 

6. Uczestnikom Zapisów przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 
ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.). 
 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszyscy Uczestnicy Zapisów podlegają Regulaminowi oraz Polityki Prywatności. 
Każde zgłoszenie uczestnictwa w Zapisów, stanowi zgodę na postanowienia 
Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 
 

2. Uczestnikom Zapisów oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje 
żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w „New 
Runway Days” przez wyłonionych Uczestników z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika. 
 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami Zapisów wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie 
Uczestników. 
 

6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Zapisów, nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich 
ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Zapisów. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia 
warunków Regulaminu w czasie trwania Zapisów. 
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zapisów w trakcie ich  trwania bez 
podania przyczyn.  
 

9. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Zapisów dotyczące jej zasad rozstrzyga 
Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 
 

10. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy 
prawa polskiego. 
 
 

Pyrzowice, dnia 20 marca 2015 r. 

 


