
Regulamin Konkursu na Facebooku na odpowiedź obrazującą hasło „Tak to 

sobie wymarzyliśmy” 

 

§ 1 

[Warunki Ogólne] 

1. Organizatorem Konkursu na odpowiedź obrazującą hasło „Tak to sobie wymarzyliśmy” 

(dalej: Konkurs) jest firma Eventy i prezenty, NIP: 6192001339 z siedzibą przy ul. Władysława IV 

38/20, 81-366 Gdynia, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy pomocy 

strony Eventy i prezenty na portalu Facebook (dalej: Profil Organizatora). 

3. Konkurs trwa od dnia 26.07.2021 do dnia 23.08.2021 (dalej: Okres trwania Konkursu), przy czym 

datą zakończenia Konkursu jest dzień opublikowania wyników. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego 

zaakceptowanie. 

6. Regulamin reguluje: 

a. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

b. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: 

,,Uczestnik").Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin 

oraz jego załączniki, które stanowią integralną część Regulaminu. 

7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora, pod adresem www.eventyiprezenty.pl. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2094). 

§ 2 

[Uczestnik Konkursu] 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące 

przesłanki: 

a. Jest pełnoletnia w rozumieniu art. 10 § 1 i 11 kodeksu cywilnego, czyli ma ukończone 18 lat 

oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. Dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia 

Konkurs owego. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez 

Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji 

Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

§ 3 

[Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe] 

1. Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się odpowiedzenie na zadanie konkursowe w sposób 

wskazany w poście konkursowym opublikowanym w dniu 26.07.2021 na Profilu Organizatora, 

w okresie od dnia 26.07.2021 do dnia 15.08.2021 do godziny 23.59. Zgłoszenie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji konkursu. 



2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23.08.2021 do końca dnia 

na Profilu Organizatora przez odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym lub 

publikację w nowym poście imion i nazwisk Zwycięzców oraz rodzaju przyznanej każdemu 

z nich Nagrody. 

3. Zgłoszenia Konkursowe złożone lub nadesłane w inny niż wskazany powyżej sposób są 

nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe. Każde kolejne 

nadesłane Zgłoszenie pochodzące od tej samej osoby uznaje się za nieważne i nie będzie brane 

pod uwagę. 

5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu 

w całości i bez zastrzeżeń. 

6. Zgłoszenie uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w Konkursie w następujących 

przypadkach: 

a. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub 

prawa osób trzecich, 

b. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo. 

§ 4 

[Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa] 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny 

Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę 

oryginalność, zgodność z wartościami Organizatora oraz najlepsze nawiązanie do zadania 

konkursowego. 

2. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

a. Maria Mazurkiewicz-Palak 

b. Magdalena Gwozdek 

c. Paulina Kubiczek 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej. 

4. Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg Konkursu i nie 

stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej. 

5. Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo 

dokonane Zgłoszenia Konkursowe. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę 

w komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego. 

§ 5 

[Nagrody] 

1. Zwycięzcom zostaną przyznane następujące nagrody: 

a. Autor najlepszego Zgłoszenia Konkursowego w Kategorii „Trójmiasto” wygrywa 

kompleksową organizację ślubu oraz wesela organizowanego na terenie Trójmiasta. Zakres usług 

zostanie uzgodniony indywidualnie. Minimalna wartość wygranej wyceniona jest na 9 000,00 zł 

i obejmuje m.in.: spotkania osobiste, research usługodawców, pomoc w merytorycznej ocenie 

umów, prawną ocenę umów oraz koordynację dnia ślubu, a także wiele innych potrzebnych kwestii. 

b. Autor najlepszego Zgłoszenia Konkursowego w Kategorii „Cała Polska” wygrywa wsparcie 

zdalne w organizacji ślubu. Zakres usług zostanie uzgodniony indywidualnie. Minimalna wartość 

wygranej wyceniona jest na 3 000,00 zł i obejmuje m.in.: spotkania i komunikację przez środki 



komunikacji elektronicznej, research usługodawców, pomoc w merytorycznej ocenie umów, 

prawną ocenę umów, a także wiele innych potrzebnych kwestii. 

c. Ewentualny Autor wyróżnionego Zgłoszenia Konkursowego otrzyma voucher na godzinne 

konsultacje ślubne oraz 10% zniżki na przygotowanie ślubnych prezentów dla gości, rodziców i 

świadków. 

2. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzcy Konkursu dokona ogłoszenia wyników, 

w terminie i w sposób wskazany w § 3 pkt 2. 

3. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają wymianie 

na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu 

pieniężnego. 

4. Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody lub nieodebranie jej oznacza, że prawo do 

Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora 

Konkursu. 

5. Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród przekazanych 

Zwycięzcom Konkursu. 

 

§ 6 

[Prawa autorskie i dane osobowe] 

1. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

portal Facebook ani z nim związany. Portal jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za jego 

przebieg. 

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego wypowiedzi konkursowej nie ciążą 

żadne roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. W przypadku skontaktowania się takich 

osób z Organizatorem Uczestnik zwalnia go od odpowiedzialności i zobowiązuje się do 

bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez niego naruszone. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że w przypadku zostania 

Zwycięzcą wyraża on zgodę na publikację jego imienia i nazwiska, a także przesłanego Zgłoszenia 

Konkursowego. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator pełniąc funkcję 

Administratora zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych 

jedynie w tym celu oraz zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich 

osób nieupoważnionych. 

5. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na obrót jego danymi osobowymi na 

powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o przysługujących mu prawach 

przysługujących z tytułu obrotu jego danymi osobowymi. 

§ 7 

[Inne Postanowienia] 

1. Organizator ma prawo publikować treści związane z organizacją ślubu Zwycięzców: przede 

wszystkim zdjęcia i wideo z procesu przygotowań oraz z dnia ślubu. Materiały te w żaden sposób 

nie mogą naruszać dobrego imienia Zwycięzców. 

2. W przypadku braku współpracy ze strony Zwycięzców, przede wszystkim w zakresie wskazanym 

w pkt 1, Organizator ma prawo zakończyć współpracę. Zwycięzcy nie przysługuje wówczas 

rekompensata pieniężna czy inne roszczenia związane z Konkursem. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem 

na przyszłość. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez 

podawania przyczyn. 

6. O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatora Konkursu Uczestnicy Konkursu będą 

powiadamiani przez zamieszczenie informacji o zmianie na Profilu Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdania części/wszystkich Nagród w wypadku, gdy 

zainteresowanie Konkursem przejawiające się w liczbie prawidłowo dokonanych Zgłoszeń 

Konkursowych będzie zbyt małe (mniejsze lub równe od liczby przewidzianych w Konkursie 

Nagród) oraz w przypadku, gdy poziom zgłoszonych Prac Konkursowych nie będzie spełniać 

kryteriów oceny Komisji Konkursowej. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu do korespondencji 

elektronicznej Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych — uniemożliwiającej przesłanie 

Uczestnikowi informacji o nagrodzie. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do 

Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń. 

10. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość będą 

skutkowały dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu. 

11. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu, 

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja 

Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym i nie 

rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu 

wykluczenia go z Konkursu. 

12. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora Konkursu. 


