
REGULAMIN KONKURSU „#KonkursStylowaSudecka”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konkurs  pod  nazwą  „#KonkursStylowaSudecka” (zwany  dalej  "Konkursem")  jest

organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej „Regulaminem”)  

i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Organizatorem konkursu jest firma MassInternet Grzegorz Stępień Sp. K. ul. Zagnańska 149, 25-

563 Kielce, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest ”Galeria Sudecka - Projekt Echo - 43 Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnością”  Spółka  Komandytowa ,  al.  Solidarności  36,  25-323  Kielce,  zwany  dalej

Fundatorem.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że

Konkurs nie jest  grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,  której

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009

r. o grach hazardowych.

5.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

Facebook  czy  Instagram. Serwisy  te  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  prawidłowy  przebieg

Konkursu.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony na  profilu Facebook „Galeria Sudecka” będącym profilem

należącym do Fundatora konkursu oraz za pośrednictwem Instagrama.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11-21.05.2017

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany §1 pkt 7.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Uczestnikiem Konkursu  (zwanym dalej  jako  „Uczestnik”)  może  być  każda  osoba  fizyczna,

posiadająca  zdolność  do  czynności  prawnych,  posiada  miejsce  zamieszkania  na  terytorium

Rzeczpospolitej  Polskiej,  posiada  własne  prawdziwe  konto  na  platformie  Facebook  oraz

INSTAGRAM, które jest prowadzone zgodnie z ich regulaminami.

https://www.facebook.com/galeriasudecka/?fref=ts


2.  W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  osoby  prawne,  członkowie  Komisji,  pracownicy  

i  przedstawiciele  Organizatora  i/lub  Fundatora  oraz  innych  podmiotów  biorących  bezpośredni

udział  w przygotowaniu i  prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i  dzieci wszystkich wyżej

wymienionych osób

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a)  W jednym ze sklepów modowych znajdujących się  w obiekcie  Galerii  Sudeckiej w

terminie obowiązywania konkursu zrobić zdjęcie w stylizacji wiosennej oraz umieścić je w galerii

zdjęć na INSTAGRAMIE. 

b)Zdjęcie  powinno być udostępnione,  jako zdjęcie  publiczne.  Na zdjęciu  poprzez  opcję

„Oznacz znajomych” należy oznaczyć profil @galeria_sudecka oraz dodatkowo umieścić hasztagi:

„#KonkursStylowaSudecka,  #GaleriaSudecka oraz „#” opisujący markę sklepu, w której zostanie

wykonane zdjęcie np. „#sinsay” lub „#reserved” itd.

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.

b)  osoba  biorąca  udział  w  Konkursie  musi  prawidłowo  wykonać  zadanie  konkursowe

zgodnie z § 3 pkt 1.

c) osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych

materiałów przez Organizatora Konkursu do działań promocyjnych na rzecz Fundatora Konkursu.

d) Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową posiada prawa autorskie do

przesłanego materiału, a przesłany materiał nie narusza praw osób trzecich. W innym przypadku to

Uczestnik Konkursu bierze odpowiedzialność prawną za swoje czyny.

e) Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową jednocześnie akceptuje Regulamin

Konkursu.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a)  I miejsce – Bon zakupowy Galerii Sudeckiej o wartości 150 zł

b) II miejsce – Bon zakupowy Galerii Sudeckiej o wartości 100 zł

c) III miejsce – Bon zakupowy Galerii Sudeckiej o wartości 50 zł



2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową., zwana dalej „Komisją Konkursową”, która wyłoni zwycięzców Konkursu.

a)  Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  interpretacji  i  postanowień  tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3.  Uczestnicy  Konkursu  zostaną  poinformowani  o  wygranej  w  ciągu  kolejnych  trzech  dni

roboczych od zakończenia konkursu poprzez platformę Facebook lub Instagram.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć  na  wiadomość  w  terminie  3  (trzech)  dni  roboczych,  od  dnia  wysłania

powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5.  Odbiór  Nagrody  jest  możliwy  wyłącznie  po  wcześniejszym  potwierdzeniu  chęci  przyjęcia

Nagrody (§ 4  pkt. 4) w terminie do 14 dni.

6. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

7. Nagroda zostanie wydana bezpośrednio Zwycięzcy Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany § 4 pkt. 7.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

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

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, 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.



§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez pracownika Biura Monitoringu Galerii Sudeckiej.

2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wady  przedmiotów,  stanowiących  Nagrody  

w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem pisma do

siedziby organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia

Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny

reklamacji.

6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem

portalu Facebook.

7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w §6. powyżej nie będą

rozpatrywane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na profilu Facebook Fundatora Konkursu (tj. Galeria Sudecka)

2. Komisja Konkursowa ma prawo wyeliminować Uczestników, którzy naruszyli

postanowienia powyższego regulaminu.

https://www.facebook.com/galeriasudecka/?fref=ts

