Regulamin konkursu „Konkurs Halloween”
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Konkurs
Halloween”
1. („Konkurs”) organizowanego za pośrednictwem strony internetowej/Profilu Facebook Organizatora
konkursu dostępnej pod adresem https:// facebook.com/Bednarek.Lodz/ Regulamin jest wiążący dla
Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i
obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Łódź JTB.
3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za
pośrednictwem strony internetowe/profilu Facebook Organizatora konkursu dostępnej pod adresem https://
facebook.com/Bednarek.Lodz/
4. Konkurs odbędzie się w dniach 27.10.2017-31.10.2017 do godziny 09.00
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana
„Komisją”) składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wcześniejszego zakończenia Konkursu. O
powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora
konkursu dostępnej pod adresem http://www.bednarek.com.pl/blog/konkurs-halloween/, z jednodniowym
wyprzedzeniem. W przypadku zakończenia Konkursu przed terminem wskazanym w ust. 5 powyżej,
Zwycięzcy zostaną wskazani zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu bez uprzedniego powiadomienia o tym
Uczestnika Konkursu wykluczyć go od udziału w Konkursie, a po jego zakończeniu także odmówić
wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego poweźmie uzasadnione
podejrzenie, że Uczestnik Konkursu działał lub działa w sposób sprzeczny z Regulaminem, naruszając
którekolwiek z jego postanowień.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu lub w razie pojawienia się kwestii
spornych, organem je rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos. Decyzja
Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a) odwiedziły stronę internetową/profil Facebook Organizatora konkursu dostępną pod adresem https://
facebook.com/Bednarek.Lodz/,
b) udzieliła odpowiedzi pod postem konkursowym
c) zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane.
5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora
Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie,
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień
ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich
poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, oraz członkowie organów zarządzających
Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia).
7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,
c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania strony internetowej https://
facebook.com/Bednarek.Lodz/,
d) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im strony internetowej https://
facebook.com/Bednarek.Lodz/ ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane
wpływem treści umieszczonych przez Uczestników,
e) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
§ 3.
Ochrona danych osobowych
1. Organizator potwierdza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm)
w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator
przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, a także w celu
przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz w sytuacjach prawem
przewidzianych - prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

2. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie
internetowej/profilu Facebook Organizatora konkursu dostępnej pod adresem https://
facebook.com/Bednarek.Lodz/, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Uczestnika, w
przypadku przyznania temu Uczestnikowi nagrody.
5. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą w siedzibie
Organizatora, tj. Łódź JTB ul. Szczecińska 36/38
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora konkursu
do czasu jego zakończenia.
§ 4.
Zasady Konkursu
1. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe
zamieszczone na stronie/profilu Facebook https:// facebook.com/Bednarek.Lodz/
2. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody:
- 8 biletów o wartości 34 złotych każdy.
4. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody wyłonionemu zwycięzcy prawo do otrzymania
nagrody przechodzi na kolejną osobę, która udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Jeden uczestnik (Zwycięzca) może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja
Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają zaskarżeniu.
§ 5.
Tryb wyłonienia Zwycięzców
1. Warunkiem wzięcia udziału Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 8 osób które w dniach trwania konkursu udzielą najciekawszej
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
3. Wyniki Konkursu będą publikowane na stronie internetowej / profilu Facebook poprzez wskazanie
imienia i nazwiska Zwycięzców. Publikacja wyników etapów eliminacyjnych nastąpi najpóźniej w dniu
następującym po dniu zakończenia danego etapu.
4. Najciekawsze odpowiedzi wyłonione będą przez powołaną do tego Komisję.
4. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
§ 6.
Nagrody

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator wydając Nagrody może działać za
pośrednictwem podwykonawców.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty.
Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona
jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą, nie
otrzyma odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej lub Zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę w
ciągu 10 dni roboczych Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.
5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego
Regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku braku zgłoszenia się po nagrodę osobiście
w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
14. W zakresie przyznanych Nagród, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do wydania
ich zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody osobiście z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i
oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
4. Informacja o zmianach postanowień niniejszego Regulaminu będzie umieszczona na stronie
internetowej Organizatora Konkursu http://www.bednarek.com.pl/blog/konkurs-halloween/, a także
wyłożona do wglądu w siedzibie Organizatora. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich
ogłoszenia
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu oraz
publikacji wyników Konkursu.
6. Zmiana Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w życie takich
zmian.
7. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na
tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz
innych ustaw.

10. Treść Regulaminu jest dostępna:
a) w siedzibie Organizatora Konkursu,
b) na stronie internetowej Organizatora Konkursu dostępnej pod adresem:
http://www.bednarek.com.pl/blog/konkurs-halloween/.
11. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną za pośrednictwem
adresu e-mail: marketing@bednarek.com.pl.
12. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w
Konkursie lub w wyniku przyznania albo nieprzyznania nagrody. Odpowiedzialność Organizatora wobec
Uczestnika Konkursu jest ograniczona i nie może wynosić więcej niż wartość jednej nagrody rzeczowej.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

