
Regulamin Plebiscytu  
“Najlepsza Linia Lotnicza 2016” 

 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Plebiscycie "Najlepsza Linia Lotnicza 2016", którego organizatorem            
jest portal internetowy pasazer.com. 
 

§ 2 
Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych linii lotniczej według głosów oddanych przez Czytelników portalu             
pasazer.com 

§ 3 
Plebiscyt trwa od 1 listopada 2016 roku do 5 marca 2017 roku. 
 

§ 4 
Uczestnikiem Plebiscytu mogą być osoby pełnoletnie, które w określonym terminie dokonają oceny linii             
lotniczych. 

§ 5 
Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na każdą z linii w każdej kategorii. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 6 
Spośród osób, które wezmą wezmą udział w Plebiscycie i ocenią przynajmniej jedną linię lotniczą oraz napiszą                
uzasadnienie swojego wyboru komisja złożona z członków redakcji Pasazer.com wyłoni trzy najciekawsze            
uzasadnienia, a jej autorzy zostaną nagrodzeni nagrodą w postaci voucherów na zakupy w sklepach              
lotniskowych o wartości 500 zł każdy. Decyzja jury jest ostateczna. 
 

§ 7 
W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku                     
dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody wynosi poniżej 760 zł i podlega zwolnieniu z opodatkowania.               
Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 8 
Komisja wyłoni zwycięzcę do 10 marca 2017 roku. 
 

§ 9 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego               
niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. Organizator nie ponosi także             
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie            
nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 
 

§ 10 
Biorący udział w Plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych             
(zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez pasazer.com w celu                    
przeprowadzenia niniejszego plebiscytu. 
 

§ 11 
Biorący udział w Plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji i materiałów               
reklamowych od serwisu Pasazer.com jak i firm z nim współpracujących. 
 

§ 12 
Uczestnik biorący udział w Plebiscycie zgadza się na warunki przedstawione w powyższym regulaminie. 
 


