
Regulamin konkursu „Majówka z SCKIS” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz 

Gmina Strawczyn zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Konkurs trwa od 1.05.2021 do 5.05.2021 do godziny 19:00 

4. Nagrody: 3 nagrody niespodzianki 

5. Konkurs polega na wstawieniu swojego zdjęcia pod postem o konkursie i zdobyciu 

największej ilości ”like/lubię to”  pod wstawionym zdjęciem na stronie 

www.facebook.com/sckis.strawczyn  

6. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6.05.2021 r.  

7. Celem Konkursu jest wybór trzech zdjęć z największą ilością polubień. 

 

Informacje ogólne 

§ 2 

 

 

1. 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.). 

2. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem opłat za transfer danych jakie pobiera 

i wysyła Uczestnik korzystając z aplikacji konkursowej, które należne są stosownie do 

cennika operatora z usług którego korzysta Uczestnik. Uczestnik może w każdym czasie 

zrezygnować z udziału w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie z wykorzystaniem profilu Uczestnika na 

portalu Facebook.com po uprzednim zalogowaniu do profilu Uczestnika oraz wstawieniu 

fotografii pod postem znajdującym się na www.facebook.com/sckis.strawczyn 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. 

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

dodawanych przez Uczestników do aplikacji konkursowej, 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 SCKiS, bądź nie związane z 

Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy 

też adresów URL do innych stron internetowych.  

 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 3 

 

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, posiadające aktywny profil na portalu Facebook. 

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

a) posiadanie aktywnego przez okres trwania konkursu konta użytkownika na portalu 

https://facebook.com/?__cft__%5b0%5d=AZX5HYePId-z9eFAFTBhuqYYprTiGBg4GQys8CAn9BXESLxROCdKxIzxotyb7oadZmFFXwKznT8S2QTahkqNV2C6KbL4alZIQUMjZqkSSgRq3LPIyyaTNqNfOQ_C0CJkZzw&__tn__=q
https://facebook.com/?__cft__%5b0%5d=AZX5HYePId-z9eFAFTBhuqYYprTiGBg4GQys8CAn9BXESLxROCdKxIzxotyb7oadZmFFXwKznT8S2QTahkqNV2C6KbL4alZIQUMjZqkSSgRq3LPIyyaTNqNfOQ_C0CJkZzw&__tn__=q


Facebook.com,  

b) wstawienie zdjęcia swojego pod postem o konkursie z informacją do dn. 03.05.2021r. 

c) uzbieranie największej ilości like/polubień do dnia 05.05.2021 do godz: 19:00 

3. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w ust. 1-2 powyżej, 

(zwani dalej „Uczestnikami”). 

4. Organizator zastrzega, iż udział w Konkursie wymaga posiadania przez cały czas trwania 

Konkursu, aktywnego profilu użytkownika na portalu Facebook.com, celem aktywnego 

udziału w Konkursie. Przez aktywny profil użytkownika Organizator rozumie profil nie 

zablokowany (czasowo lub trwale) przez Facebook. 

 

Nagrody 

§4 

 

1. Organizator przyzna w Konkursie następujące nagrody autorom zdjęć, zwane dalej łącznie 

„Nagrodami”: 

3 nagrody główne, stanowiące: nagrody niespodzianki 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

Komisja Konkursowa 

 

 

Przebieg Konkursu 

§ 5 

 

1. Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest wstawić zdjęcie swoje pod 

postem o konkursie i uzbierać największą ilość  „Like”/”Lubię to” widoczny na Fan Page na 

portalu Facebook.com ( www.Facebook.com/sckis.strawczyn ) 

2. Post o konkursie należy udostępnić na swoim profilu 

3. Organizator w terminie do 5 maja 2021 poinformuje o wygraniu w konkursie 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w dn. 6 maja 2021 roku. 

5. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: 

„Komisja”) w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.  

6. Miejscem obrad Komisji jest siedziba Organizatora. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 6 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu wyłącznie dla celów promocji tego konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na fanpage’u zdjęć nadsyłanych przez 

uczestników, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania konkursu w siedzibie 

Organizatora. 
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2. 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.  

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

umieszczając odpowiednie informacje na Fanpage’u. 

4. 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. 


