
REGULAMIN KONKURSU NA PROFILU FACEBOOK POWIATOWY PARK ROZWOJU 

„LAST MINUTE” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. w Wieliczce, ul. 

Piłsudskiego 105, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000395406, posiadająca kapitał zakładowy objęty w całości w wysokości 15.552.000,00 zł, 

NIP: 6832075715, REGON: 122395389, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/powiatowyparkrozwoju/, zwanej 

dalej „Profilem Organizatora”, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.kampuswielicki.pl. 

5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Profilu Organizatora i adresowany jest do 

użytkowników Profilu Organizatora, a polega na opublikowaniu komentarza do ogłoszenia o 

konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe. 

6. Konkurs trwa od 4.09.2018 r. do 11.09.2018 r. do godz. 23.00. W wyjątkowych sytuacjach 

Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez 

siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na Profilu Organizatora. 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą 

brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie 

Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do 

Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora. 

5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej 

funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu 

Organizatora. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie. 

 

 

 

http://www.facebook.com/powiatowyparkrozwoju/
http://www.kampuswielicki.pl/


III. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o 

Konkursie, w czasie jego trwania opublikuje na Profilu Organizatora komentarz do ogłoszenia 

stanowiący odpowiedź na zadanie konkursowe: ”napisz krótko z czym kojarzy Ci się hasło last 

minute ”. 

2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, 

w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze Serwisu. 

3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może 

dokonywać w niej żadnych zmian. 

5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony powyżej, uczestnik 

Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów 

prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni 

uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, 

określonego w ust. 6 poniżej. 

6. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym 

paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi 

konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów 

internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych 

bezpośrednio z Konkursem. 

 

IV. Zasady wyłaniania zwycięzcy. 

1. Zwycięzcą będzie uczestnik Konkursu, który opublikował w komentarzu do ogłoszenia o konkursie 

odpowiedź na pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem i którego komentarz został 

uznany przez jury za najciekawszy;  

2.Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy: 

prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe, spełniają warunki wymienione w pkt 2 i 3 

Regulaminu. 

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie, jury wskaże 

jednego zwycięzcę Konkursu, który opublikował najciekawszą w ocenie jury odpowiedź na 

pytanie konkursowe.  

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 

4. Organizator w dniu 12.09.2018 r. do godz. 16.00 opublikuje komentarz na Profilu 

Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika Konkursu, któremu został przyznany status 

Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem 

Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli 

Zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, 

w terminie 48 godzin od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego 

wskazanie Zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na 

nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody. 

 

 



V. Nagroda. 

1. Nagrodą w Konkursie są 2 podwójne zaproszenia na występ Kabaretu Jurki w Kampusie 

Wielickim (ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka) dnia 28.09.2018 o godz. 20.00. 

2. Nagroda konkursowa zostanie pozostawiona przez Organizatora do odebrania przez 

zwycięzcę na jego nazwisko w kasie Kino Kampus, ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka. 

Organizator nie wysyła nagród pocztą. 

3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w 

Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób 

określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

VI. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 

105, 32-020 Wieliczka. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. 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. 

 

VII. Ochrona danych osobowych. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika - art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w 

Wieliczce (32-020), przy ul. Piłsudskiego 105, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 395406, kapitał zakładowy 15 552 000,00 zł, NIP 683-

207-57-15. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych usług 

oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.  

6. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. 



7. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować 

będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z 

serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z 

Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. 

Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 

przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.  


