
 

Regulamin konkursu ,,Zrób najstraszniejsza dynię i wygraj zestaw 

plastyczny o wartości 300zł’’ z dnia 17.10.2022 

 

 

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu ,,Zrób najstraszniejszą dynię i wygraj zestaw plastyczny o 

wartości 300zł’’  jest Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą w Płocku, przy ul. Granicznej 

46, 09-407 Płock wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000090090. NIP: 7740014505, REGON: 

610169741, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem konkursu jest  wzmożenie ruchu w social mediach oraz budowanie pozytywnej relacji z 

klientami.  

5. Konkurs  trwa od dnia 17.10.2011 – od godz.7:30  do dnia 29.10.2022 do godziny 17:00 . (dalej: 

„Okres Trwania Konkursu”.) 

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu  31.10.2022 o godz. 22:00 na profilu Facebook 

@galeriabiurowa. 

7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.  

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 

której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.)  

9.  

§2 ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące 

użytkownikami, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”) 

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Informacje o konkursie dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/galeriabiurowa 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

 

- Zrobić dynię w dowolnej formie  

- Podpisać ją imieniem i nr telefonu (w celach kontaktowych) 

- Przynieść dynię do siedziby firmy Galerii Biurowej  Płock, ul. Graniczna 46 

 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w 

szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej); 

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 



7. Jeden uczestnik (pod jednym imieniem i nr telefonu) może przynieść maksymalnie 2 dynie.   

8. W przypadku przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych na dyniach umieszczamy 

imię i nr do wychowawcy grupy.  

9. Po przyniesieniu pracy konkursowe zabrania się dokonywania w niej jakichkolwiek zmian.    

 

§3 [NAGRODY] 

 

1. Do wygrania w Konkursie są 2 nagrody.   

 

I miejsce – do wypisania  

4x farby 12 kolorów Astra 

4x kredki świecowe 24kolory Strigo 

3x kredki bambino 12kolorów + temerówka 

2x plastelina 12kolorów Astra 

3x modelina 9 kolorów astra 

24 ołówki grafitowe z gumką Astra 

 

II miejsce: 

Kredki bambino 12kolorów + temperówka  

Farby plakatowe 12 kolorów Astra 

Plastelina 12 kolorów Astra  

Modelina 9 kolorów Astra  

Kredki bambino 12kolorów Bambino  

Ołówek z gumką 

 

 

 

2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności 

wykonania zadań opisanych w § 2. Ust. 6 Regulaminu przez uczestników Konkursu. Spośród 

zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę (lub grupę w przypadku przedszkoli, szkół itp.) 

3. Wartość nagród jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 

68 a u. p.d.o. f.) 

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana  jedna nagroda. 

5. Laureaci o wygranych nagrodach zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych.  

6. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody 

w formie pieniężnej. 

7. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w siedzibie firmy Partner Premium Galeria Biurowa – Płock, ul. 

Graniczna 46. Organizator nie przewiduje przekazania nagród drogą wysyłkową.  

8. Nagrody nieodebrane przez 30 dni liczone od chwili powiadomienia zwycięzcy pozostają 

własnością organizatora. 

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Udział uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego 

Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów określonych w 

niniejszym Konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem 

partnerpremium@partnerpremium.pl 



4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a)  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1). 

5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie 

określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem  Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu 

sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami . 

6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych 

publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 

lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. 

7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego 

Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem 

podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów 

zapewniających obsługę informatyczną Konkursu ,,Zrób najstraszniejsza dynię i wygraj zestaw 

plastyczny o wartości 300zł’’ a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych. 

8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, 

przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak 

podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie. 

10. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za organizację konkursu - promocja 

nie jest w żaden sposób przez serwis sponsorowana, związana, popierana ani 

przeprowadzana. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną 

odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. 

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2022 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne przepisy prawa. 

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

§ 6 [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 14 (czternastu) dni od dnia 

wydania nagród – decyduje data stempla.  

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 – Płock, ul. 

Graniczna 46. 



5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Płock, dn. 13.10.2022 

 

 

Organizator 

 

 

 


