REGULAMIN KONKURSU
§I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanych na
profilu Galerii Warmińskiej w serwisie Facebook (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez stronę Galerii Warmińskiej w serwisie Facebook (portal
internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com).
3. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Impresariat Online Ewa Bałtyk z siedzibą
ul. Grochowa 11 lok. 17, 15-423 Białystok (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie
sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem
Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej:
„Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność
za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się
wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia
do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział
III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
6.„Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane
osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi
Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § IV, a nie Facebookowi.
7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Galerii Warmińskiej w serwisie Facebook
8. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie CH Galeria Warmińska na Facebook’u – serwisie
dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/Galeria.Warminska/
(dalej: „Fanpage”) i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:
https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
9.Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: http://galeriawarminska.pl
10.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami
prawa polskiego.
§II Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej –
może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 rok życia;
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
d) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej:
„Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebook’a (URL:
https://www.facebook.com/legal/terms);
e) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele
Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się
na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie
zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane
osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nie więcej niż jeden raz.
§III Przebieg konkursu

1

1. Codziennie, w dniach od 13 do 17 sierpnia, na fanpage’u organizatora będą publikowane posty
konkursowe.
2. Każdy post konkursowy to kolejna odsłona konkursu.
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie w komentarzu pod postem konkursowym:
a) odpowiedzieć na pytanie, „dlaczego lubi robić zakupy w Galerii Warmińskiej?”
b) następnie podać kwotę, jaką wydał danego dnia na zakupy w Galerii Warmińskiej.
c) napisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
4. Przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie
konkursowe.
5. Na post konkursowy mogą odpowiedzieć tylko osoby, które zrobiły zakupy w Galerii
Warmińskiej w tym samym dniu, w którym opublikowano post konkursowy.
§IV Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez umieszczenie na Fanpage’u, w
formie komentarza pod postem konkursowym treści, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego
regulaminu.
2. W Konkursie wygrywa uczestnik, który zadeklaruje najwyższą kwotę wydaną na zakupach
danego dnia w Galerii Warmińskiej.
3. W przypadku, jeśli dwie osoby zadeklarują tę samą kwotę, o wyborze zdecyduje jury, które
wybierze najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe („dlaczego lubię robić zakupy w Galerii
Warmińskiej?”).
4. W skład jury wchodzić będą: Marek Dominiak oraz Kaja Warmińska.
5. Paragony mogą się łączyć. Muszą to być paragony z danego dnia, w którym publikowany jest
post konkursowy.
5. Konkurs trwa w dniach od 13.08.2018 do 17.08.2018. Post konkursowy będzie publikowane
codziennie o godzinie 9:00.
6. Od 13 do 16 sierpnia uczestnicy konkursu mogą zostawiać komentarze do godziny 21:00
danego dnia. 17 sierpnia uczestnicy mogą zostawiać komentarze do godziny 16.
7. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone poprzez prawidłowe
wyświetlenie się komentarza pod Zdjęciem konkursowym.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej o godzinie 10:00 kolejnego dnia
i opublikowane w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym na Fanpage’u.
9. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”

V Nagrody
1. Nagrodami w konkursie każdego dnia są 2 sztuki pojedynczych biletów normalnych na
dwudniowe wydarzenie Olsztyn Green Festiwal.
2. Codziennie będą do zdobycia dwa pojedyncze bilet na wydarzenie.
3. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat
nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
4. Laureat nagrody zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości na
Facebooku o uzyskaniu prawa do nagrody, do odpowiedzi na nią zgodnie ze wskazówkami w niej
zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody, a także
przesłania zdjęcia paragonu za zakupy w Galerii Warmińskiej. W przypadku niedochowania
terminu lub podania nieprawdziwych danych, Organizator skontaktuje się z laureatem nagrody
ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych lub
nieprawdziwych, świadczenie uważa się za niemożliwe, a dotychczas uprawniony Uczestnik traci
prawo do nagrody.
5. Odbiór nagrody odbędzie się w biurze ochrony Galerii Warmińskiej, po okazaniu dokumentu
stwierdzającego tożsamość i oryginału paragonu za zakupy w Galerii Warmińskiej, który został
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wcześniej wysłany poprzez wiadomość na Facebooku. Odbiór nagród odbywa się w godzinach
funkcjonowania Galerii Warmińskiej.
6. W przypadku niedotrzymania warunków odbioru nagrody, organizator może wybrać kolejną
osobę z danego dnia, która przedstawi rachunek na najwyższą kwotę.
VI 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 (notice and take
down).
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) 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,

VII Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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