
REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "Świętujemy 

Dzień Matki i Dzień Dziecka" (dalej: "Konkurs")  

2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe Lobos sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie (31-548) przy al. Pokoju 1a, Wydział KRS Sądu Rejonowego Kraków 

Śródmieście Wydział XI pod numerem KRS 0000189293, NIP 6780077460 (dalej: 

"Organizator")  

3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, 

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. 

4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika 

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego 

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też 

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko 

Organizatora. 

 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która: 

 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolnościach 

do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.  

b)  posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że 

korzystanie z serwisu Facebook przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.  

c) nie jest pracownikiem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Lobos sp. z o.o.  

d) nie jest członkiem najbliższej rodziny pracowników Przedsiębiorstwa Handlowo-

Usługowego Lobos sp. z o.o. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

 a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 

 pkt. 1. 

 

 

§3 

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage o nazwie 

"Drukarnia internetowa - Promo Lobos" pod adresem: 

https://www.facebook.com/promolobos/ 

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 26 marca 2018 roku do 14 maja 2018 do 

północy.  



 

3. Nagrodami w Konkursie są:  

a) kalendarz personalizowany dla osoby, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie.   

b) kalendarz personalizowany dla osoby, która zajęła drugie miejsce w Konkursie. 

c) kalendarz personalizowany dla osoby, która zajęła trzecie miejsce w Konkursie. 

4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

5. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję 

Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na fanpage 

"Drukarnia internetowa - Promo Lobos" pod adresem: 

https://www.facebook.com/promolobos/ umieszczą komentarz, w którym wyjaśni 

dlaczego chce zdobyć kalendarz personalizowany ze swoimi zdjęciami. 

Organizator wybiera spośród przesłanych komentarzy pod wskazanym postem na 

fanpage'u, 3 (trzy) prace, zgodne z tematem konkursu, jakim jest napisanie życzeń dla 

bliskiej osoby.  

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelki wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

7. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 

niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć 

religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja 

seksualna). 

8.  Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 

pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien 

odpowiedzieć za pośrednictwem serwisu Facebook, wysyłając wiadomość tekstową w 

terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej.  

10. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 9 w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników 

w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody. 

11. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Zwycięscy/Zwycięzców Konkursu na koszt 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Lobos sp. z o.o. na adres wskazany przez 

Zwycięzców, na terenie Polski, w ciągu 14 dni roboczych od przesłania danych przez 

Zwycięzcę.  

12. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów 

konkursowych. (przy konkursach graficznych). 

 

 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego, niezbędnych do 

przekazania nagrody.  

 

2. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-548) przy al. Pokoju 1a, w 

celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.  W przypadku 

wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych tj. imienia i nazwiska na fanpage 

"Drukarnia internetowa - Promo Lobos" pod adresem:  

https://www.facebook.com/promolobos/. Oświadczam dodatkowo, że zostałem 



poinformowany/poinformowana, że administratorem moich danych osobowych 

przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w 

przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych Zwycięzców, jest Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe Lobos sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-548), przy al. Pokoju 1a. 

Podane dane osobowe tj. imię i nazwisko będą publikowane na fanpage "Drukarnia 

internetowa - Promo Lobos" (https://www.facebook.com/promolobos/) w związku z 

uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza 

upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

ww. celów.” 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami). 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.  

 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi 

konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu 

regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych 

obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia. 

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu 

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika. 

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: 

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby 

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, 

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku. 

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, 

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia, 

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub 

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym 

Organizatora, 

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich 

oznaczeniami, 

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe 

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook. 

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o 

wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany 

na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres 

Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania 

uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona na 

fanpage "Drukarnia internetowa - Promo Lobos" pod adresem: 

https://www.facebook.com/promolobos/. 

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej 

w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu. 



6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą 

elektroniczną. 

7. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią 

promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na fanpage "Drukarnia 

internetowa - Promo Lobos" (https://www.facebook.com/promolobos/) 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


