
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zielony Konkurs Mikołajkowy”. 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Celsium Sp. z o.o, ul. 11 Listopada 7,  

26-110 Skarżysko – Kamienna („Organizator”). 

3. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych.  

4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest 

organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu,  

a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora  

i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. Uczestnik 

powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na 

Facebooku-u wyłącznie z prawdziwymi danymi. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym 

https://www.facebook.com/zielonaenergiadlastarachowic/ w dniach 30 listopada – 06 

grudnia 2018 roku (do godziny 10:00). Zwycięzcy zostaną wyłonieni 6 grudnia o godzinie 12:00. 

 

§ 2  

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego,  

b) nie jest pracownikiem Celsium Sp. z o.o. i/lub pracownikiem Celsium serwis Sp. z o.o.,  

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Celsium Sp. z o.o. i/lub Celsium serwis Sp. z o.o. 

3. Organizator może usunąć z rankingu wyników i/lub wykluczyć z konkursu Uczestników, którzy: 

a) używają kilku kont na portalu Facebook.com tworząc konta fikcyjne, 

b) umieszczają treści nieobyczajne lub naruszają prawa osób trzecich, 

c) stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub 

przekonania religijne. 

 

§ 3  

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w Konkursie są trzy równorzędne zestawy gadżetów, na które składają się:  

− drewniany pawerbank 4000mAh,  

− ekologiczny kubek termiczny,  

− notes, 

− długopis, 

o łącznej wartości 70 zł każdy. 



2.  Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,  którzy 

w czasie trwania konkursu: 

a) polubią fanpage: https://www.facebook.com/zielonaenergiadlastarachowic/,  

b) polubią post konkursowy,  

c) w komentarzu pod konkursowym zaproszą znajomego do udziału. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook 6 grudnia 

2018r. 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres marta.kaluza-bialas@celsium.pl w terminie 3 (trzech) dni od 

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Celsium, na adres 

wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych 

przez Laureata. 

6. Laureat może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do 

nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną 

inną formę rekompensaty. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności                           

za konkurs prowadzony przez Celsium. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

§ 4  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, kontaktowego, niezbędnych do przekazania 

nagrody.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator.  

3. Uczestnik w sposób dobrowolny uczestniczy w konkursie oraz podaje swoje dane osobowe. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jest tożsame z wycofaniem swojego uczestnictwa 

w konkursie. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z Konkursem, tj. w celu wyłonienia laureatów i zwycięzców Konkursu, w celach związanych  

z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz 

zamieszczeniem listy laureatów i zwycięzców Konkursu.  

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania 

nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe 

przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia 

danych i zaprzestania ich przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym). 

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych 

Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 



§ 5  

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres e-mail  

marta.kaluza-bialas@celsium.pl  lub w  formie elektronicznej wysyłając wiadomość w serwisie 

Facebook na fanpage’u Organizatora przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.  

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą 

listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji.  

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się  

z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 

dni. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje można uznać za przyjętą. 

 

 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulaminy są dostępne na tablicy na stronie Facebook Organizatora. 

2. Uczestnik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie  

oraz dokonania wydruku. 

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem  

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych 

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań 

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 

oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

− http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 

− http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, 

− http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 


