
Regulamin konkursu  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. „Progress XIII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-491, ul. Marii Konopnickiej, nr 

3/ 5A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374244, numer NIP: 691-24-77-060, numer REGON: 

021427340, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest stosownie do treści art. 919 – 921 kodeksu cywilnego przyrzekającym Nagrody w 

Konkursie. 

4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.). 

5. Konkurs prowadzony jest poprzez przesłanie zdjęcia przedstawiającego osobę zgłaszającą do 

konkursu z napisem Galeria Piastów w tle na adres email: marketing@galeriapiastow.pl  

6. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub 

Facebook Ireland Limited. 

7. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 

8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w 

Konkursie. 

9. Biorący udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz swojego imienia i 

nazwiska zarówno w mediach, na portalach społecznościowych jak i w formie drukowanej. 

10. Biorący udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. 

11. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści (odpowiedzi, opisów, komentarzy) 

dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, 

regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia 

lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre 

imię Galerii Piastów, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez 

Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.  

12. Celem Konkursu jest promocja i reklama Galerii Piastów w Legnicy.  

13. Konkurs trwa od dnia 04.10.2016 do 12.10.2016 do godziny 16.00 ( dalej: „Okres Trwania 

Konkursu”). 

 

 



Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 2 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy 

kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), małoletni za zgodą swoich opiekunów 

prawnych/przedstawicieli, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższych 

rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) przygotowanie zdjęcia przedstawiającego osobę zgłaszającą swój udział w konkursie z napisem 

„Galeria Piastów” w tle.  

b) przesłanie e-maila na adres marketing@galeriapiastow.pl zawierającego zdjęcie o którym mowa w  

§ 2, ust 3, lit. a; zawierającego Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej/znajdującej się na zdjęciu, nr 

telefonu zgłaszającego, adres e-mail zwrotny.   

4. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w ust. 1-3 powyżej, (zwani dalej 

„Uczestnikami”). 

Nagrody 

§3 

1. Organizator wytypuje swoim zdaniem dwadzieścia pięć najciekawszych zdjęć, których Zgłaszający 

otrzymają nagrody w postaci karty podarunkowej o wartości 50zł, do wykorzystania w wybranych 

sklepach na terenie Galerii Piastów.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

 

Komisja Konkursowa 

§ 4 

1. W celu wyłonienia Laureata Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”) w 

skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.  

2. Miejscem obrad Komisji jest Sekretariat Galerii Piastów w Legnicy. 

3. Komisja niezawiśle podejmuje decyzje o wyłonieniu Laureata.  

Przebieg Konkursu 
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§ 5 

1. Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest zrobić zdjęcie przedstawiające 

zgłaszającego z napisem Galeria Piastów w tle oraz podać swoje dane jako zgłaszającego zdjęcia do 

konkursu.  

2. Zgłaszający zdjęcia do konkursu, powinien być autorem zdjęć lub posiadać pisemną zgodę autora 

zdjęć, do ich wykorzystania w niniejszym konkursie.  

3. Organizator w terminie do 12 października 2016r.  do godz. 16.00 przyjmuje zgłoszenia 

konkursowe.  

4. Komisja Konkursowa w terminie do 14 października 2016r. wybierze 25 jego zdaniem 

najciekawszych zdjęć zgłoszonych do konkursu i opublikuje wyniki najpóźniej dnia 14 października 

2016r. na swojej stronie internetowej (www.galeriapiastow.pl) oraz na profilu Galerii Piastów na 

portalu Facebook.com pod adresem: www.facebook.com/GaleriaPiastow 

4. Laureat jest zobowiązany do zgłoszenia się do Sekretariatu Galerii Piastów w dni robocze w 

godzinach 08.00-16.00 w celu odbioru nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie, nie później 

jednak niż do końca października 2016 roku.  

5. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie, Nagroda 

przepada na rzecz Organizatora. 

Wydanie Nagród 

                                                                                        § 6 

 

1. Wydanie Nagród nastąpi po weryfikacji tożsamości Laureata. W przypadku osób niepełnoletnich 

nagrody wydawane będą jedynie w obecności jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłoszenie się po Nagrodę. 

 

Przetwarzanie Danych Osobowych i Prawa Autorskie 

§ 7 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 

wyłącznie dla celów promocji tego konkursu. Podane dane osobowe nie będą przekazywane osobom 

trzecim. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w różnych mediach oraz na nośnikach 

drukowanych zgłoszonych do konkursu zdjęć oraz Imienia i Nazwiska Uczestników, zarówno w trakcie 

jak i po zakończeniu konkursu. 

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych w Regulaminie danych 

osobowych uniemożliwi odbiór nagrody. 

Postanowienia końcowe 
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§ 8 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały Okres Trwania Konkursu w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator ma prawo, w każdym czasie Okresu Trwania Konkursu, zmienić Regulamin, z tym że w 

przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników 

umieszczając odpowiednie informacje na swojej stronie internetowej www.galeriapiastow.pl oraz na 

fanpage Galerii Piastów na portalu Facebook.com pod adresem www.facebook.com/GaleriaPiastow. 

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania Konkursu na czas 

działania siły wyższej. 

6. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin 

konkursu.  

7. Regulamin obowiązuje od dnia 04.10.2016r.  
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