
REGULAMIN KONKURSU „MIKOŁAJKI Z KASZUBSKIM WZGÓRZEM” Z DNIA 02.12.2021 R. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Mikołajki z Kaszubskim Wzgórzem” (zwanym dalej 

“Konkursem”), jest PFT Paweł Napieralski, właściciel firmy, z siedzibą przy ul. Alpejskiej 

13, 84-250 Perlino, NIP 5821543388 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/ (zwanej 

dalej “Profil”). 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkujące 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami 

i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy 

Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. jest osobą pełnoletnią w momencie przystępowania do Konkursu; 

c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Konkursu; 

d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook; 

f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 

g. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. 

§ 3. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody (zwane dalej „Nagrodami”). 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

a. nagroda główna – voucher na pobyt na 2 noce na Kaszubskim Wzgórzu dla 2 

osób wraz z pakietem spa – jeden wieczór korzystania z gorącej balii z jacuzzi, 

balii z zimną wodą oraz sauny. Voucher zostanie przesłany drogą elektroniczną 

http://www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/


na wskazany adres mailowy laureata. Pobyt na Kaszubskim Wzgórzu w ramach 

vouchera podlegać będzie regulaminowi Kaszubskiego Wzgórza, dostępnym na 

stronie Organizatora www.kaszubskiewzgorze.pl/informacje/. Voucher może 

być zrealizowany w wybranym przez laureata terminie z wyłączeniem 

terminów: 24-31.12.2021, 6-9.01.2022, 16-18.04.2022, 30.04-03.05.2022, 16-

19.06.2022, 01.07-31.08.2022 oraz z zastrzeżeniem, że wskazany termin będzie 

dostępny. Voucher będzie miał ważność 10 miesięcy od daty jego wydania i w 

tym terminie trzeba będzie go wykorzystać. Skrócenie pobytu przez Laureata 

przy wykorzystaniu vouchera jest możliwe, ale Laureatowi nie będzie 

przysługiwało z tego tytułu żadna rekompensata finansowa ani rzeczowa. 

Niewykorzystany voucher w terminie traci ważność i tym samym uznaje się, że 

Laureat wykorzystał voucher i nie przysługuje mu z tego tytułu żadna 

rekompensata finansowa ani rzeczowa;  

b. nagroda specjalna – komplet białych ręczników (jeden duży, jeden mały) z 

logotypem Kaszubskie Wzgórze); 

c. nagroda pocieszenia – kubek firmowy z logotypem Kaszubskie Wzgórze. 

3. Nagrody, o których mowa w punkcie 2 lit. b. oraz c. powyżej zostaną wysłane kurierem 

na wskazane adresy korespondencyjne laureatów. Wysłane nagrody przez 

Organizatora uznaje się za dostarczone. Nieodebranie nagrody od kuriera przez 

laureata, jak również zgubienie lub zniszczenie przesyłki przez kuriera nie będzie 

oznaczało winy Organizatora i Organizator nie będzie za to odpowiadał. W takich 

przypadkach laureatom nie przysługuje rekompensata finansowa ani rzeczowa ze 

strony Organizatora. 

4. Wartość nagród ustala się następująco: 

a. nagroda główna – wartość: 200 złotych brutto, 

b. nagroda specjalna – wartość: 80 złotych brutto, 

c. nagroda pocieszenia – wartość: 20 złotych brutto. 

5. Laureat, który otrzyma nagrodę główną może dobrowolnie dysponować voucherem. 

Przekazanie go osobie trzeciej jest w gestii laureata. Voucher nie będzie imienny a 

jedyna weryfikacja będzie polegała na kodzie zamieszczonym na voucherze. Tym 

samym laureat oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż przekazanie vouchera lub 

jego upublicznienie (całości, części lub jego kodu) osobom trzecim umożliwi 

wykorzystanie vouchera przez osoby nieuprawnione do tego. W takiej sytuacji 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie vouchera przez osoby 

nieuprawnione, a laureatowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata 

finansowa ani rzeczowa. 

6. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.  

7. Zabronione jest zakładanie fałszywych profili w celu zwiększania szansy na wygranie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności profili Uczestników 

Konkursu. 

8. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie 

opublikowanego na portalu Facebook na Profilu Organizatora - 

www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/ 

9. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

10. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

http://www.kaszubskiewzgorze.pl/informacje/
http://www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/


11. Nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie przyznawane Laureatowi w rozumieniu art. 

21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 

1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509). Każdorazowo wartość Nagrody nie 

przekracza kwoty 200,00 zł. Nagroda korzysta ze zwolnienia od opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68a ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1509). 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) 

na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/. 

2. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia Konkursu na Profilu do 06.12.2021 r., do 

godziny: 12:00. 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Kogo chciałbyś 

obdarować voucherem z okazji Mikołajek i dlaczego właśnie tę osobę?” 

2. Odpowiedź konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

a. nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, 

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów 

innych niż Organizator, 

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, 

pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi 

przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające 

wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do 

nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, 

obrażających uczucia religijne; 

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich i dóbr osobistych; 

e. musi być umieszczona pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu; 

f. musi spełniać warunki zadania określone w § 6. 

3. Udział w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi (napisanie komentarza pod postem 

konkursowym) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem 

https://www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/. 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz 

poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania 

zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. 

https://www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/


4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców na podstawie 

atrakcyjności zamieszczonego komentarza. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni 

roboczych od momentu zakończenia konkursu. 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do 

posta konkursowego na stronie www.facebook.com/KaszubskieWzgorze/ 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 

7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu wiadomości prywatnej do 

Organizatora z następującymi danymi:  

a. imię i nazwisko 

b. adres korespondencyjny (w przypadku Nagrody Specjalnej oraz Nagrody 

Pocieszenia), 

c. adres e-mail (w przypadku Nagrody Głównej). 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego 

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez 

uczestnika prawa do nagrody. 

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w 

ust. 7. 

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości poszczególnych nagród. 

§6 A. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA) 

1. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób 

trzecich, Uczestnik Konkursu powinien posiadać zgodę osób przedstawionych w tych 

materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, z prawem do 

udzielenia dalszej zgody zgodnie z p. 6 poniżej. 

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziela niniejszym Organizatorowi na okres dwóch (2) 

lat od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, 

niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie ze 

zgłoszonej pracy konkursowej (dalej: „Utwór”) (w całości lub w części) na następujących 

polach eksploatacji: Internet (w tym serwis Facebook). 

3. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik, 

na zasadach określonych w p.2. powyżej, udziela Organizatorowi zgody na 

wykorzystanie swojego wizerunku. 

4. Jeżeli w ramach pracy konkursowej został utrwalony wizerunek innej osoby niż 

Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na 

wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony w 

ramach pracy konkursowej, na zasadach określonych w p.2. powyżej. 

5. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, 

Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do pracy zwycięzcy, na następujących 

polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę 

konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony 

w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym Internet). 

6. Uczestnik powinien posiadać wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie 

do Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w 

tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr 

osobistych osób. 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem 

Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 

dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, 

zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 

z zasadami Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka 

kont/profili osób trzecich; 

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przez laureata Vouchera, o 

którym mowa w §3 pkt. 2 lit. a.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, zgubienie lub 

zniszczenie przez kuriera przesyłek, o których mowa w §3 pkt. 3.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebooka. 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 



2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie 

uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym 

Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 10 

(dziesięciu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 

dopiskiem “Konkurs Mikołajki z Kaszubskim Wzgórzem na Facebooku z dnia 

02.12.2021 r.” 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2021 r. i obowiązuje do 20.12.2021 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

https://www.kaszubskiewzgorze.pl  

 

https://www.kaszubskiewzgorze.pl/

