
Regulamin konkursu „Wakacyjna fotka” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacyjna fotka" zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem 
nagród jest Pro-Skippers Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 140 A, 03-044 Warszawa, zwana 
dalej "Organizatorem". 
 
Konkurs jest organizowany od dnia 4 grudnia 2018 do dnia 14 grudnia 2018 g. 23:59. Informacja o 
konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana w dniu  
4 grudnia 2018 na Facebook firmowym Organizatora. Zasadą konkursu jest przesłanie zdjęć o wskazanej 
tematyce, z których Organizator w określony przez siebie dalej sposób, wyłoni trzy pierwsze miejsca i 
nagrodzi je. 
 
Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  
 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 
konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być 
pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 
 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
 
Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 

1. W dniu 4 grudnia 2018 Organizator ogłosi na swoim firmowym Facebook rozpoczęcie konkursu i zaprosi 
chętne osoby do przesyłania swoich zdjęć w firmowej wiadomości prywatnej Organizatora na Facebook. 
  
Nadesłane zdjęcia powinny:. 
- być w formacie jpg 
- być wyłącznie o tematyce wakacyjno-żeglarskiej 
- nie przekraczać 3 szt. od jednego uczestnika 
Termin nadsyłania zdjęć upływa w dniu 9 grudnia 2018 o godz. 23:59 
 
2. W dniu 10 grudnia 2018 Organizator opublikuje na swojej stronie firmowej Facebook maksymalnie 10 
(słownie: dziesięć) jego zdaniem najlepszych zdjęć konkursowych i podda je pod głosowanie użytkowników 
Facebook’a. Tryb głosowania zostanie ogłoszony w momencie publikacji zdjęć. 
 
3. Termin głosowania upływa w dniu 13 grudnia 2018 o godz. 23:59. 
 
Przesłanie zdjęć, o których mowa w niniejszym paragrafie regulaminu, czyli zgłoszenie  uczestnika do 
konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem jego zgody na publikację zdjęcia profilu firmowym Facebook 
Organizatora oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora jedynie dla celów 



przeprowadzenia niniejszego konkursu. 
 
Dodatkowo, wybrane przez Organizatora zdjęcia, za dodatkowa zgodą jego autora, mogą zostać 
dodatkowo opublikowane na wybrany przez Organizatora okres jako profilowe na firmowym Facebook 
Organizatora, a także zaprezentowane publicznie w inny sposób np. na blogu lub w newsletterze 
Organizatora. Na życzenie autora zdjęcie to będzie dodatkowo opisane identyfikacją autora. 
 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców (laureatów) 

W dniu 14 grudnia 2018 Organizator ogłosi na swoim Facebook wyniki konkursu publikując 3 (słownie: trzy) 
pierwsze zdjęcia, które zdobędą największą liczbę głosów podając liczbę tych głosów. Na tym konkurs 
zostanie zakończony. 
 
Zawiadomienie o prawie do nagrody zostanie podane przez Organizatora do dnia 15 grudnia 2018 g. 23:59 
w komentarzach do wątku gdzie umieszone zostało zawiadomienie o konkursie. 
 
Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o prawie do 
nagrody wysłać w firmowej wiadomości prywatnej Organizatora na Facebook wiadomość zawierającą dane 
niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody, tj. minimum imię i nazwisko, kontakt przez Facebook. 
 

§ 5. Nagrody 

 
1. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie to bon podarunkowy (voucher) Organizatora o 
wartości 200 zł. 
2. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie to bon podarunkowy Organizatora o wartości 100 zł. 
3. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie to bon podarunkowy Organizatora o wartości 
również 100 zł 
 
Bony podarunkowe uprawniają do wykorzystania ich przy zakupie dowolnego rejsu, szkolenia (usługi) 

lub książki (produkt) z aktualnej oferty Organizatora na 2019 rok i tracą ważność w dniu 31.12.2019 roku, 

niezależnie od tego, czy zostały wykorzystane w całości lub w części. Voucher jest zbywalny. 

 

Przy realizacji bonu laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych 

produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna bonu. Pozostała część środków z bonu 

podarunkowego laureat może wykorzystać na inny produkt lub usługę, zgodnie z warunkami niniejszego 

konkursu. 

 

Laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług przelewem lub gotówką, gdy 

wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu 

podarunkowego. Laureat może posługiwać się bonem wielokrotnie aż do wyczerpania limitu przypisanego 

do bonu lub do upływu jego terminu ważności tj. do dnia 31.12.2019 roku.  

 

O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej, nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem aplikacji Messenger 

do laureata, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Laureaci nie 

nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych regulaminie, w tym 

nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym. W 

takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego 



uczestnika konkursu kontaktu lub innych niezbędnych danych. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego uczestnika konkursu danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone 

Organizatorowi zmiany tych danych. 

 

W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody, na prośbę Organizatora winien on okazać 

aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 
Organizatora na adres e-mail: info@pro-skippers.com 
 
Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14-go dnia od daty 
zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia 
odbioru na adres e-mail wskazany powyżej. 
 
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację 
lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację. 
 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy oraz przyznania, wydania i odbioru nagrody. 
 
Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Pro-Skippers Group Sp. z o.o. 
 
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 


