
REGULAMIN KONKURSU 

„ŚLUBEO wita wiosnę!” 

(zwany dalej Regulaminem) 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. „Konkurs”  –  konkurs  prowadzony  pod  nazwą  „ŚLUBEO  wita  wiosnę!”  na  zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem.  

2. „Organizator” – organizatorem Konkursu  jest Grupa  Ślubeo  IT  SERVICES Piotr Rajnisz  z 

siedzibą w Piasecznie (05‐500), przy ul. Pelikanów 6a/5. 

3. „Fundator”  –  fundatorem  nagród  w  Konkursie  jest  Gaj  Oliwny  www.gaj‐oliwny.pl  z 

siedzibą w Jastrzębiu‐Zdroju (44‐335), przy ul. Wielkopolskiej 1j. 

4. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach swojego fanpage’a 

na stronie Facebook.com – „Grupa Ślubeo”. 

5. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba  fizyczna, posiadająca 

pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  zamieszkała  na  terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Grupy Ślubeo. 

2. Informacja  o  Konkursie  pojawi  się  na  fanpage’u  „Grupa  Ślubeo”  oraz  na  stronie 

Organizatora www.slubeo.pl w dziale „Aktualności”. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 10.00  i 

trwa do 20.03.2016 r. do godz. 22.00.  

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 101, poz. 1540). 

5. Organizator oświadcza,  że Konkurs nie  jest w  żaden  sposób  sponsorowany, popierany, 

zarządzany  ani  powiązany  z  podmiotami  będącymi  właścicielami  serwisu 

społecznościowego  Facebook.  Serwis  społecznościowy  Facebook  nie  ponosi 

jakiejkolwiek  odpowiedzialności  wobec  Uczestników  za  przeprowadzenie  Konkursu. 



Wszelkie dane osobowe wymagane  i powierzane przez użytkowników, są przekazywane 

Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. 

b. Umieścić  pod  postem  konkursowym  zamieszczonym  na  fanpage’u  „Grupa 

Ślubeo” odpowiedź na pytanie konkursowe. 

3. Spełnienie warunków  określonych w  ustępie  2  pkt  a‐b  niniejszego  paragrafu  stanowi 

zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).  

4. Uczestnik może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

5. Celem  zapewnienia prawidłowej organizacji  i przebiegu Konkursu, a w  szczególności w 

celu  dokonania  oceny  prawidłowości  zgłoszeń  do  Konkursu  oraz  dokonania  wyboru 

Zwycięzców  Konkursu,  Organizator  powoła  Komisję  Konkursową.  W  skład  Komisji 

Konkursowej  wejdą  osoby  wyznaczone  przez  Organizatora.  Decyzje  podjęte  przez 

Komisję Konkursową są ostateczne. 

6. Po terminie zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa wybierze najlepszą, najciekawszą 

odpowiedź  konkursową Uczestnika,  który  otrzyma Nagrodę Główną. Dwóch  kolejnych 

najlepszych Uczestników otrzyma Nagrody Wyróżnienia.  

7. Zgłoszenia  Konkursowe  nie  mogą  zawierać  treści  wulgarnych,  obraźliwych  lub 

naruszających dobra osobiste innych osób.  

8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 2 ust. 3 lub § 3 ust. 7 

nie będą przyjmowane.  

9. Uczestnicy  Konkursu  są  zobowiązani  do  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie  Regulaminu może  skutkować wykluczeniem  Uczestnika  z  udziału w 

Konkursie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi, które uzna za niestosowne 

lub niewpisujące się w charakter lub założenia Konkursu.  

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  możliwości  wykorzystania  najciekawszej, 

najlepszej,  najbardziej  inspirującej  odpowiedzi  udzielonej  przez Uczestnika  na  pytanie 



konkursowe  do  celów  promocyjnych,  w  tym  działań  dotyczących  Konkursu,  jego 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. 

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

 

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

a. Nagrodą Główną w Konkursie jest zestaw kosmetyków lawendowych. Komisja 

Konkursowa przyzna jedną Nagrodę Główną. 

b. Nagrodami Wyróżnienia w Konkursie są minizestawy trzech mydełek. Komisja 

Konkursowa przyzna dwie Nagrody Wyróżnienia. 

2. Spośród  umieszczonych  odpowiedzi  na  pytanie  konkursowe  powołana  przez 

Organizatora  Komisja  Konkursowa  wyłoni  Uczestnika,  który  zamieści  najlepszą, 

najciekawszą odpowiedź (zwanego dalej „Zwycięzcą”) oraz dwóch Uczestników z kolejno 

najciekawszymi odpowiedziami (zwanymi dalej „Laureatami”). 

3. Ogłoszenie  Zwycięzcy  oraz  Laureatów  nastąpi  na  fanpage’u  „Grupa  Ślubeo”  w 

poniedziałek  21.03.2016.  o  godzinie  12:00.  Informacja  o  zakończeniu  i  rozstrzygnięciu 

Konkursu  pojawi  się  również  na  stronie  Organizatora  www.slubeo.pl  w  dziale 

„Aktualności”. 

4. Informacja  o  wygranych  konkursowych  jest  dostarczana  Zwycięzcy  i  Laureatom  za 

pomocą wiadomości Facebook. 

5. Sposób  przekazania  nagród  jest  dokładnie  opisywany  w  wiadomości  dostarczonej 

Zwycięzcy i Laureatom. 

6. W  przypadku  umieszczenia  dwóch  identycznych  odpowiedzi  na  pytanie  konkursowe, 

pierwszeństwo  w  przyznaniu  nagrody  otrzymuje  ta  odpowiedź,  która  została 

umieszczona w terminie wcześniejszym.  

7. Każdy  Uczestnik  Konkursu  może  otrzymać  tylko  jedną  nagrodę  w  czasie  trwania 

Konkursu.  

 

§ 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu 

w  każdym  czasie,  w  zakresie,  w  jakim  nie  wpłynie  to  na  pogorszenie  praw  Uczestników 



Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na 

Stronie konkursowej.  

 

§ 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10.03.2016 r.  

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Organizator.  Dane  osobowe 

Uczestników  przetwarzane  są  dla  celów  związanych  z  uczestnictwem  w  Konkursie, 

publikacji  imienia  i  nazwiska  Zwycięzcy  oraz  Laureatów  uprawnionych  do  odbioru 

nagrody  oraz  rozpatrywania  ewentualnych  reklamacji  i  skarg.  Podanie  danych  jest 

dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji  ww.  celów.  Osobom  udostępniającym  dane 

osobowe przysługują prawa do dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania. 

2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci:  imienia  i nazwiska oraz adresu 

w celu umożliwienia przesłania do Zwycięzcy i Laureatów nagród. 

 

§ 8 DOSTARCZENIE NAGRÓD 

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie dostarczy Zwycięzcy  i Laureatom Fundator  za pomocą 

Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

2. Uczestnik Konkursu  jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody. 

3. W  przypadku  braku  kontaktu  z  nagrodzonym  Uczestnikiem  w  ciągu  2  miesięcy  od 

momentu  poinformowania  o  przyznaniu  nagrody  oraz  braku  podania  danych 

adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora. 

4. Nagrodzonemu  Uczestnikowi  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzeżenia  szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

5. Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść swojego prawa do nagrody na inną osobę. 

 

§ 10 REKLAMACJE 



 

1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować za pomocą wiadomości Facebook do 

fanpage’a  „Grupa  Ślubeo”  przed  upływem  czasu  trwania  Konkursu  oraz  po  jego 

zakończeniu,  jednakże  nie  później  niż  w  terminie  dwóch  tygodni  od  daty  jego 

zakończenia.  

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny  zawierać  imię, nazwisko  i dokładny adres Uczestnika,  jak  również 

dokładny  opis  i  wskazanie  przyczyny  reklamacji.  Reklamacje  rozpatrywane  będą 

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż w  terminie  14  dni  od  daty  ich  otrzymania  przez 

Organizatora.  

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnik  składający  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  jej  rozpatrzeniu  przez 

Organizatora za pomocą wiadomości Facebook. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie: 

www.slubeo.pl/facebook/konkurs/regulamin_konkursu_slubeo_wita_wiosne.pdf  przez 

cały okres trwania Konkursu. 

2. Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte w  jakichkolwiek materiałach  promocyjnych  i 

reklamowych  mają  jedynie  charakter  pomocniczy,  natomiast  zakres  uprawnień 

Uczestników  Konkursu  i  Organizatora  regulowany  oraz  oceniany  jest  na  podstawie 

postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.  

3. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu  stosuje  się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak  i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów  powstałych  na  tle  Regulaminu  Konkursu  w  sposób  ugodowy,  na  drodze 

negocjacji. 


