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Regulamin Konkursu „Gorące życzenia” 

 § 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest spółka San Development z siedzibą w Gliwicach, adres siedziby: 44-
100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000256399, NIP: 6871840321, REGON 180116680 („Organizator”). 

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji wydarzenia z okazji „Gorące Walentynki”.   
3. Regulamin jest dostępny na profilu Galerii Sanowa w serwisie Facebook (zwany też Fanpage) lub 

na Wallu (ścianie) pod adresem https://www.facebook.com/GaleriaSanowa oraz w biurze 
administracji galerii Sanowa.  

4. Przystępując do Konkursu, poprzez umieszczenie komentarza, lub wysłanie wiadomości po przez 
profil Facebook – uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie, zgodnie z postanowieniami § 6 
Regulaminu. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, 
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. 
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu 
powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. 
Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
Uczestników wynikającej z Konkursu.  

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w 
ustawie.  

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Profilu (Fanpage’a) Galerii Sanowa w Serwisie 
Facebook®  https://www.facebook.com/GaleriaSanowa  
 

§ 2. Przedmiot i czas trwania konkursu 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem 
Fanpage'a w okresie trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie 
Konkursowe.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.02.2018 r. o godz. 10:00 i trwa do dnia 14.02.2018 r. do godz. 
20:00.  

3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.  
 

§ 3. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w 

Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie 
zgodnie z treścią Regulaminu.  

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:  
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;  
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b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) 
na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;  

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto 
użytkownika w Serwisie Facebook®;  

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 1.5. 
Regulaminu;  

e) opublikowała w okresie trwania Konkursu na Profilu (Fanpage'u) przynajmniej jedno 
Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (Walla) na 
Fanpage'u, lub przesłała zgłoszenie w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu 
Facebook. 

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w 
celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody zgodnie z § 5. 
Regulaminu.  

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających 
Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej 
jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz 
powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

§ 4. Przebieg Konkursu 
 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania Konkursu, co najmniej 
jednego Zgłoszenia Konkursowego.  

2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z 
Zadaniem Konkursowym lub przesłaniu komentarza za pomocą portalu  facebook w wiadomości  
prywatnej zaadresowanej do Galerii Sanowa. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w 
komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta 
zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika. Wiadomość 
prywatną należy przesłać  z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu 
Facebook® należącego do Uczestnika, adresatem wiadomości powinna być Galeria Sanowa 
(https://www.facebook.com/GaleriaSanowa/ wyślij wiadomość) 

3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego 
umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) lub 
wysłanego w wiadomości prywatnej. 

4. Ważne są tylko zgłoszenie nieedytowane. Zgłoszenie konkursowe (komentarz do postu) nie może 
być modyfikowane, jeżeli istnieje potrzeba zmiany zgłoszenia uczestnik może złożyć kolejne 
zgłoszenie.  

5. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, 
dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub 
zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i 
znaki produktów. 

6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest 
autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.  

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 4.2. – § 4.6. Regulaminu będą 
ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy 
nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.  
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§ 5. Zadanie konkursowe 
 

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu ciekawych życzeń walentynkowych w formie 
komentarza pod postem konkursowym na profilu Galerii Sanowa w serwisie Facebook lub w 
wiadomości prywatnej adresowanej do  Galerii Sanowa po przez portal Facebook. 

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (Wallu) Fanpage'a w Serwisie 
Facebook® w dniu 15.02.2018 r. 

3. Zwycięzca oraz trzy dodatkowe wyróżnienia zostaną przyznane przez jury konkursowe przy 
uwzględnieniu oryginalności tekstu, jego poetyckości, pomysłowości zastosowanych słów 
i środków stylistycznych. 

§ 6. Nagrody  
 

1. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu jest Voucher na pobyt w Hotelu Caryńska w Dwerinku 
(Bieszczady), obejmujący 2 noclegi dla 2 osób, wraz z dodatkowymi usługami, o wartości 2000 zł. 
Voucher nie podlega wymianie na pieniądze, ani zwrotowi. Voucher jest ważny do dnia 
14.08.2018. 

2. Ponadto Organizator przyzna trzy dodatkowe nagrody, którymi są vouchery do Spa znajdującego 
się w  Hotelu  Gloria w  Przemyślu. Voucher obejmuje usługi o wartości 200 zł. Voucher jest ważny 
do dnia 31.03.2018. 

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może 
otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.  

4. Dodatkowo do każdej z nagród rzeczowych zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 
odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. Nagrody pieniężne zostaną 
pobrane przez Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego. 
Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej wartości nagród oznacza, że 
pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. 
 

§ 7. Wydanie Nagrody 
 

1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 4 (czterech) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora 
listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie 
(Wallu) Fanpage'a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi 
niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści 
komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej 
zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na 
uczestnictwo i odbiór Nagród w Konkursie.  

2. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub 
niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia 
powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która 
pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może 
kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania 
Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania 
szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia 
oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w 
każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu 
Konkursu.  
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4. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem 
przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z 
Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do Nagrody włącznie.  

5. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu przez Organizatora poprzez osobiste zgłoszenie się 
do Administracji Galerii Sanowa nie później niż do 7 od ogłoszenia przez organizatora listy 
laureatów z właściwego dnia konkursu. 

6. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, 
wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub 
usłudze.  
 

§ 8. Dane osobowe 
 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, jako 
administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do 
Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w 
celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem Nagrody oraz 
w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.  

2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w 
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych. 

3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, 
w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 
w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z 
Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.  

4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych, jako Laureata Konkursu w 
Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.  

§ 9. Reklamacje 

1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez 
Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.wisniowska@pa-
nova.com.pl przez okres trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.  

2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz 
zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania. 

4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni 
od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku 
rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.  

5. Od decyzji Organizatora dotyczącej reklamacji nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa 
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.  
 

§ 10. Odpowiedzialność 
 

1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, 
dostęp do Konkursu na ścianie (Wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.  
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2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu 
może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza 
internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie 
Facebook®.  

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem 
jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku 
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać 
wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do 
ewentualnej Nagrody.  

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw 
majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który 
dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa.  

5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu 
skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. 
W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika 
Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w 
związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.  

6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do 
realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia 
społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z 
udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.  
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W 
przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną 
także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (Wallu) 
Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto 
użytkownika w Serwisie Facebook®. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 
Regulaminie.  

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem 
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.  

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 
Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u. 

 


