
Regulamin konkursu 
Post konkursowy: 

www.facebook.com/CentrumZeglarskie/photos/  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.  

§ 2 

Organizatorem konkursu jest Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 

Szczecin. 

§ 3  

Fundatorem Nagrody jest Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin. 

§ 4 

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

§ 5 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu 

Centrum Żeglarskie stronie serwisu Facebook.com: 

https://www.facebook.com/CentrumZeglarskie/ 

§ 6 

Konkurs trwa od 12.01.2020r. od godz. 12:00 do 20.01.2020r. do godz. 17:00 

II. UCZESTNICY KONKURSU  § 7 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od  12.01.2020r. 

od godz. 12:00 do 20.01.2020r. do godz. 17:00 polubią grafikę konkursową i fanpage 

Centrum Żeglarskiego, (https://www.facebook.com/CentrumZeglarskie/) oraz 

wykonają zadanie konkursowe tj. w komentarzu pod grafiką konkursową napiszą 



wymyślone imię dla łodzi motorowej i uzasadnią swój wybór. Imię musi być związane 

z owocem lub rośliną. 

§ 8 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego 

stopnia pokrewieństwa. 

§ 9 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także 

przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 

celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

§ 10 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają 

Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części 

niniejszego regulaminu również "Moderatorami"). 2. Jury w drodze głosowania 

wybierze jedną osobę, spośród wszystkich uczestników, która w najciekawszy sposób 

odpowiedziała na zadane pytanie konkursowe. Osoba ta otrzyma gadżety od Centrum 

Żeglarskiego. 

3. W skład Jury wchodzą pracownicy Centrum Żeglarskiego – organizatora Konkursu 

wyznaczeni przez dyrektora Centrum. 

§ 11 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

· mieć status fana na stronie profilu Centrum Żeglarskiego 

(https://www.facebook.com/CentrumZeglarskie/) 

· zapoznać się z Regulaminem Konkursu 



· polubić grafikę konkursową 

· w komentarzu pod grafiką konkursową napisać wymyślone imię dla łodzi motorowej 

i uzasadnią swój wybór. Imię musi być związane z owocem lub rośliną. 

2. Każdy z uczestników Konkursu może uczestniczyć w nim tylko raz. 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie posta na fanpage’u Centrum 

Żeglarskiego (https://www.facebook.com/CentrumZeglarskie/) dnia 21.01.2020r. o 

godz.14:00 

IV. NAGRODY  

§ 12 

1. Jako nagrody w konkursie przewidziano pakiet gadżetów od Centrum Żeglarskiego 

(kubek, pendrive, długopisy).  

2. Odbiór nagrody przez zwycięzcę konkursu możliwy będzie w siedzibie Centrum 

Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19, w terminie: 21.01.- 24.01.2020r. w godzinach 

otwarcia Centrum Żeglarskiego. 

3. Jeśli zwycięzca konkursu nie będzie w stanie osobiście odebrać nagrody w miejscu 

wskazanym w pkt. 2, Organizator dopuszcza możliwość wysyłki nagrody pod 

wskazany przez zwycięzcę adres. 

V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 13 

1. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w niniejszym Regulaminie. 



5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

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

terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

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

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Centrum Żeglarskiego 

(https://www.facebook.com/CentrumZeglarskie/) 

 


