
REGULAMIN KONKURSU FAN MIESIĄCA 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki, zasady oraz czas trwania 

Konkursu "Fan Miesiąca". 

2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. "Fan" - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Stronę 

https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc w serwisie Facebook poprzez zaznaczenie opcji 

"Lubię to" odnoszącej się do tej strony. 

b. "Komisja konkursowa" - komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z trzech 

pracowników Organizatora. 

c. "Strona" - profil (podstrona) w Serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem 

https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc. 

d. "Serwis" - serwis społecznościowy Facebook.com. 

e. "Uczestnik" - osoba fizycznie spełniająca wymagania wskazane w paraf. 2 ust. 5, podejmująca 

aktywności na Stronie. 

f. "Aktywności" - działania podejmowane przez Uczestników na Stronie, polegające w szczególności na 

dodawaniu wpisów, komentowaniu, udostępnianiu wpisów, polubieniach wpisów. 

      
§ 2 

Organizatorem Konkursu, jak również przyznającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu 
cywilnego, jest EPP Retail – Twierdza Zamość Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 22, 
00-133 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem". 
 
 

§3 

1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela 

Serwisu. 

2. "Facebook" jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby 

niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

§4 

1.Edycja Konkursu „Fan Miesiąca – listopad” rozpoczyna się 5 listopada 2021r. i kończy się 30 listopada  

2021r. o godz. 23:59:59. 

https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc


2. Organizator może zakończyć trwanie Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

Stronie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zamieszczenie tej informacji pozostaje bez wpływu na przebieg 

edycji Konkursu, która jest w toku oraz tych, które rozpoczną się przed datą podaną jako koniec 

Konkursu. 

II. Uczestnicy 

§ 5 

1. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium  

Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto w 

Serwisie a dane zawarte na jej profilu są prawdziwe i zgodne z regulaminem Serwisie oraz jest Fanem. 

2. Uczestnikami nie mogą być osoby będące: 

a. pracownikami Organizatora, 

b. najbliższymi członkami rodziny osób o których mowa w punkcie powyższym. 

3. Przez pracowników Organizatora, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby 

wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

4. Przez najbliższych członków rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się: 

małżonków, wstępnych, zstępnych, powinowatych - do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, 

rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, konkubentów. 

 

§6 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez podjęcie Aktywności na Stronie. 

2. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 

Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunku, które uprawniają do udziału w 

Konkursie. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

III. Zasady konkursu 

§7 

1. Rywalizacja konkursowa polega na podejmowaniu, z zastrzeżeniem postanowień ustępów drugiego, 

trzeciego i czwartego niniejszego paragrafu, jako największej liczby Aktywności. Laureatem danej 

edycji Konkursu zostanie jeden lub więcej uczestników, którzy w danym miesiącu podejmą najwięcej 

Aktywności. 

2. W sumaryczną Aktywność nie będzie wliczana Aktywność dotycząca wątków z poprzednich miesięcy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji podejmowanych przez Uczestników Konkursu 

Aktywności oraz odmowy ich umieszczenia lub usunięcia ze Strony w przypadku, gdy treść danej 



Aktywności jest niezgodna z tematyką Strony, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia religijne 

lub prawa osób trzecich. 

4. Spamowanie (dodawanie treści niezwiązanych z tematyką Strony w liczbie więcej niż 2 dziennie) 

dyskwalifikuje Uczestnika z danej edycji Konkursu. 

6. Każdy z Uczestników może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji Konkursu, przy czym jeżeli zostanie 

Laureatem Konkursu w ramach danej edycji Konkursu, to kolejny raz może wziąć udział w Konkursie 

po upływie 3 miesięcy. 

 

§8 

1. Każda edycja Konkursu zostanie rozstrzygnięta na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni 

Laureata lub Laureatów danej edycji. 

2. Rozstrzygnięcie poszczególnych edycji Konkursu odbędzie się w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia danej edycji. 

3. Organizator, w terminie do 6 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danej edycji Konkursu 

poinformuje Laureata lub Laureatów Konkursu, wyłonionych w danej edycji Konkursu, przez wpis na 

Facebook’u. 

4. Laureaci Konkursu zobowiązani są zgłosić się do Organizatora przesyłając za pośrednictwem Serwisu 

prywatną wiadomość w ciągu trzech dni od daty umieszczenia wpisu z wynikami danej edycji Konkursu, 

o którym mowa w ust. 3 i wyżej. 

5. W przypadku nieskontaktowania się Laureata Konkursu w sposób i w terminie określonym w ust. 4 

powyżej, nieodebrania przez niego nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu 

przez Laureata Konkursu, nagroda przepada na rzecz Organizatora. Decyzję o przepadku nagrody 

podejmuje Komisja Konkursowa. 

 

IV. Nagrody 

§9 

1. Rodzaj i liczba Nagród przewidzianych w danej edycji Konkursu zostaną każdorazowo ogłoszone 

przez Organizatora na Stronie, na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem danej edycji Konkursu. 

2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani - 

w przypadku nagród rzeczowych - otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

3. W odpowiedzi na prywatną wiadomość, o której mowa w paragraf. 8 ust. 4 Laureat Konkursu 

zostanie poproszony o przekazanie e-mailem na adres Sylwia.Sendecka@epp-poland.com swoich 

danych osobowych niezbędnych do dokonania przekazania nagrody. W korespondencji z 

Organizatorem zostaną uzgodnione również czas oraz miejsce odbioru nagrody. 

4. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których 

mowa w ustępie powyższym, w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi, o której mowa w ust.3 powyżej. 



6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieodebrania jej w terminie wskazanym w 

odpowiedzi, o której mowa w ustępie 3 powyżej, lub w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem 

konkursu. 

 

 

V.Postanowienia końcowe 

§10 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres 

Sylwia.Sendecka@epp-poland.com, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem ,,FAN MIESIĄCA" 

na adres Organizatora lub osobiście w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać 

dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę 

reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich 

otrzymania przez Organizatora. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie bądź drogą mailową, 

w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§11 

1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j. t ze zm.). 

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez 

Uczestników dane będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w 

Regulaminie i na przepisach prawa. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, wyłonieniem Laureatów, poinformowaniu ich o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród,  

a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym. 

3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania 

nagrody. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą 

przekazywane innym podmiotom. 

§12 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

 


