REGULAMIN KONKURSU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bezpieczne wakacje"
2. Organizatorem Konkursu jest blog „Powołani do Świętości”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook
https://www.facebook.com/boskiemalzenstwo/, oraz na profilu Instagram
https://www.instagram.com/powolanidoswietosci.pl/ w dniach 20.06.2019 do 23.06.2019 roku (do
godziny 20:00).
§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych.
§ 3. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie jest sześć zestawów produktów VACO i Alterra o wartości 120 zł każdy
(trzy zestawy na profilu Facebook i trzy zestawy na profilu Instagram).
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w
czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook
https://www.facebook.com/boskiemalzenstwo/ i/lub profilu Instagram
https://www.instagram.com/powolanidoswietosci.pl/ zamieszczą komentarz z odpowiedzią na
pytanie:
W jaki sposób dbasz o bezpieczeństwo swoje i rodziny podczas wakacji?
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwisy Facebook i Instagram w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres kontakt@powolanidoswietosci.pl w ciągu 48 godzin od wysłania
powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W wysłanym mailu Laureat powinien
podać następujące dane:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt na adres wskazany przez
Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 14 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook i Instagram z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez blog „Powołani do Świętości”
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook i Instagram, ani z nimi związany.

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na
adres wskazany przez Uczestnika.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.
11. Sponsorem nagród jest firma Rossmann.

§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane
dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama, w
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak
i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka i Instagrama;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebooka i Instagrama.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 6.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019 r..
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.
4 . Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
www.powolanidoswietosci.pl

