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REGULAMIN KONKURSU „Grecka koszulka” (dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki konkursu „Gracka koszulka” (dalej zwany „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Spółka ANTRANS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Olkuszu (32-300) przy ul. Wspólnej 1C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716024, REGON: 369343435, NIP: 6372203091, dalej 

„Organizator”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym profilu Organizatora w mediach społecznościowych:  

- https://www.facebook.com/antransinvest.deweloper ; 

4. Konkurs nie jest współorganizowany przez Facebook. 

5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do 

Konkursu.  

6. Wszelkie materiały reklamowe mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny. Zasady 

przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz nieodpłatny. 

 

§ 2 UCZESTNIK 

1. Uczestnikami Promocji mogą zostać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkujące na terenie Polski, będące jednocześnie konsumentami w 

brzmieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które posiadają zarejestrowane konto użytkownika na portalu 

społecznościowym Facebook (profilu), dalej: „Uczestnik”.  

 

§ 3 ZASADY 

1. Konkurs organizowany jest w okresie od 09.11.2021 r. do 21.11.2021 r. (dalej: Czas Konkursu). 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23.11.2021 r. 

3. Konkurs rozpocznie się na skutek opublikowania postu (dalej: Post Konkursowy). 

4. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie ze swojego profilu (patrz §2 pkt 1 powyżej) w formie komentarza 

do Posta Konkursowego w pełni prawidłowej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytania 

konkursowe w nim zawarte (dalej: Pytania Konkursowe). 

5. Odpowiedzi na Pytania Konkursowe należy udzielić w formie komentarza do Postu Konkursowego 

nie później niż do końca dnia 21.11.2021 r. 

6. W komentarzu do Posta Konkursowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej Uczestnik pod rygorem 

nie uwzględnienia go w Konkursie, zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na Pytania Konkursowe 

(dalej: Odpowiedź Konkursowa). Wstawienie komentarza do Posta Konkursowego jednoznaczne jest 

z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnik pod rygorem nie uwzględnienia go w Konkursie, wyraża zgodę na kontakt za 

pośrednictwem komunikatora Messenger w celu przekazania mu ewentualnej informacji o wygranej 

w Konkursie jak i uzgodnienia formy wydania nagrody przewidzianej dla zwycięzcy Konkursu. 

8. Uczestnik w ramach Konkursu może udzielić nieograniczonej ilości komentarzy stanowiących 

odpowiedzi na Pytania Konkursowe. 

9. W przypadku podejrzenia Uczestnika o działanie niezgodne z przepisami prawa, regulaminami 

serwisu Facebook lub treścią Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

 

§ 4 NAGRODA 

Nagrodą w Konkursie jest koszulka od firmy NIESPODZIEWAJKA Joanna Tatarska z siedzibą w 
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Warszawie (dalej: „Nagroda”), której projekt zostanie uzgodniony w porozumieniu z ww. firmą. 

 

§ 5 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Nagrodzony w Konkursie zostanie Uczestnik, który z zastrzeżeniem zasad Konkursu udzieli w pełni 

prawidłowej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zawarte w nim Pytania Konkursowe. 

2. Po upływie Czasu Konkursu, jury składające się z dwóch osób wskazanych przez Organizatora (dalej: 

Jury) wyłoni Uczestnika, którego Odpowiedź Konkursowa spełnia wymogi określone w niniejszym 

Regulaminie (dalej: Zwycięzca). Zwycięzca otrzyma Nagrodę. 

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem odrębnego posta, w komentarzu 

pod postem konkursowym lub komunikatora Messenger, najpóźniej w terminie do dnia 23 - 

30.11.2021 r. 

4. Zwycięzca otrzyma Nagrodę najpóźniej do dnia 31.12.2021 r. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o 

wypłatę ekwiwalentu pieniężnego Nagrody ani roszczenie o zamianę przyznanej Nagrody na inną. 

5. Wydanie Nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą jej nadania na adres pocztowy 

wskazany przez Zwycięzcę. 

6. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę pozostaje własnością Organizatora. 

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 

30.11.2021 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„KONKURS – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego 

zachowania się przez Organizatora. 

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, 

wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji 

Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału  

w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych Korzystających jest Organizator, dalej: „Administrator".  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”.   

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celu:   

- Wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu;    

- Ochrony interesów;   

- Wywiązywania się z obowiązków prawno-podatkowych; 

- Marketingowym; 

5. Okres przechowywania Danych Korzystających jest zależny od celu ich przetwarzania.  

6. Dane UCzestników mogą być przekazywane usługodawcom Administratora, których usługi okażą się 

niezbędne, organom państwowym.        
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7. Korzystający zachowują prawo do dostępu do podanych danych, zachowują możliwość ograniczenia 

ich przetwarzania, usunięcia, sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia 

zgody. 

8. Dane osobowe nie będą profilowane, nie będą też wykorzystywane do automatycznych działań wobec 

Uczestników. 

9. Uczestnik zachowuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).   

  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora pod linkiem 

udostępnionym w Poście Konkursowym. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, 

jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu. 

3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być scedowane Uczestnika na osobę 

trzecią. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 


