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Regulamin konkursu 

„Zrób zdjęcie i wygraj tablet lub iPoda!  

Konkurs posłanki na Sejm RP Agnieszki Pomaskiej” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Zrób zdjęcie i wygraj tablet lub iPoda! Konkurs posłanki  

na Sejm RP Agnieszki Pomaskiej” (zwanego dalej „Konkursem”) jest posłanka na Sejm RP 

Agnieszka Pomaska, mająca siedzibę w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród jest organizator. 

3. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla organizatora 

i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami Konkursu”), reguluje 

zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa  

i obowiązki uczestników konkursu. 

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wyłącznie w aplikacji SocialApps (zwanej dalej „Aplikacją") pod adresem:  

https://www.facebook.com/apomaska/app_244041225639079 Konkurs rozpoczyna się  

w dniu 17 lutego 2015 roku i kończy w dniu 17 marca 2015 roku o godz. 23:59 z możliwością 

przedłużenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród uczestnikom konkursu 

działającym niezgodnie z niniejszym regulaminem lub niespełniających wymogów 

określonych w niniejszym regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania konkursu, wykluczenia 

uczestnika konkursu, w stosunku do którego powziął podejrzenie, iż działa on w sposób 

sprzeczny z zasadami konkursu opisanymi w niniejszym regulaminie lub w sposób 

naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu będzie czuwała komisja konkursowa  

(dalej zwana „Komisją”) składająca się z osób wskazanych przez organizatora. 

https://www.facebook.com/apomaska/app_244041225639079
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8. W razie wszelkich wątpliwości i sporów dotyczących przebiegu konkursu, organem 

rozstrzygającym jest komisja i posiada decydujący głos w tych sprawach. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji z przyczyn 

niezależnych, pozostających poza kontrolą organizatora. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do aplikacji będące 

wynikiem braku dostępu do Internetu. 

11. Informacje, jak i dane osobowe podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane  

i wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002. r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz  

do celów reklamowych i marketingowych, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę. 

Administratorem danych osobowych jest organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo 

wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania 

ich przetwarzania. 

12. Uczestnik konkursu akceptując regulamin wyraża również zgodę na otrzymywanie drogą 

elektroniczną informacji, materiałów marketingowych i reklamowych pochodzących  

od organizatora konkursu. 

13. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt 

drogą elektroniczną na adres: biuro@pomaska.pl 

§2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Przed wzięciem udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym 

regulaminem.  

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie 

organów zarządzających organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób 

(tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

 

 

mailto:biuro@pomaska.pl
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3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które: 

a) w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie organizatora zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, 

b) Zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  

w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w konkursie. 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

a) Posiadanie profilu w portalu społecznościowym Facebook. Organizator jako warunek 

konieczny ustanawia, iż profil uczestnika biorącego udział w konkursie musi być prawdziwy. 

b) Uczestnik konkursu jest zobowiązany do polubienia oficjalnego profilu (fanpage) posłanki 

na Sejm RP Agnieszki Pomaskiej w portalu społecznościowym Facebook, znajdującego się 

pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/apomaska 

c) Wykonanie autorskiego zdjęcia przedstawiającego uczestnika konkursu na tle inwestycji 

zlokalizowanej w Polsce, która została zrealizowana przy wsparciu unijnych środków 

finansowych. Aparat niezbędny do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia  

we własnym zakresie. 

d) Umieszczenie zdjęcia w aplikacji wraz z krótkim opisem.  

2. Opis dodanego zdjęcia musi zawierać następujące informacje: 

Województwo / miasto / nazwę inwestycji + kilka zdań o jej wpływie na otoczenie 

 

https://www.facebook.com/apomaska
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3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw 

autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje organizatorowi prawa  

do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. 

4. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego na zdjęciu na zasadach określonych w pkt. 3. W przypadku, gdy na zdjęciu 

został utrwalony wizerunek innych niż użytkownik osób, użytkownik wyraża zgodę  

na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody 

powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz  

z prawem do udzielenia powyższej zgody organizatorowi. 

5. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 

będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Prawa do nagrody uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.  

7. Zgłoszone przez użytkownika zdjęcie na konkurs nie będzie brane pod uwagę jeśli nie 

będzie zgodne z regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przestawiało treści 

wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane  

za powszechne niedozwolone. Zdjęcie powinno być wolne od treści naruszających normy 

społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. 

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez informację, która pojawi się  

na oficjalnym profilu posłanki na Sejm RP Agnieszki Pomaskiej w portalu Facebook oraz 

stronie internetowej www.pomaska.pl w terminie do 6 (słownie: sześciu) dni roboczych  

od dnia zakończenia konkursu.  

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych: imienia, nazwiska, 

adresu, na który ma zostać wysłana nagroda, numeru telefonu. Dane te zwycięzca jest 

zobowiązany podać w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od momentu opublikowania informacji 

o wygranej. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez organizatora za pośrednictwem 

poczty w terminie nie przekraczającym 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty 

otrzymania powyższych danych. 

http://www.pomaska.pl/
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§4 

Przebieg konkursu 

1. Od 17 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku, godz. 23:59 uczestnicy konkursu będą 

mieli czas na wykonanie zdjęcia a następnie dodanie go do konkursu poprzez aplikację wraz  

z krótkim opisem.  

2. Możliwość głosowania na zdjęcie rozpoczyna się w momencie wgrania go przez uczestnika 

konkursu poprzez aplikację i zatwierdzenia zgłoszonej pracy przez administratora konkursu. 

3. Trzech użytkowników, których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów, otrzyma 

nagrody. Oprócz trzech podstawowych nagród, organizator przewidział nagrodę dodatkową 

dla autora zdjęcia z województwa pomorskiego, które osiągnie największą ilość głosów. 

§5 

Nagrody 

1. Główną nagrodą w konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Zdobędzie  

ją uczestnik konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę głosów. 

a) Zobacz produkt na stronie producenta: http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-

phone/galaxy-tab/galaxy-tab/SM-T110NDWAXEO 

2. Uczestnicy konkursu, których zdjęcia uzyskają kolejno drugie i trzecie miejsce  

w głosowaniu, otrzymają nagrodę w postaci odtwarzacza iPod Shuffle: 

a) Zobacz produkt na stronie producenta: https://www.apple.com/pl/ipod-shuffle/ 

3. Oprócz trzech podstawowych nagród, wyszczególnionych w pkt. 1 i 2, organizator 

przewidział nagrodę dodatkową: iPod Shuffle dla autora zdjęcia z województwa 

pomorskiego, które osiągnie największą ilość głosów. 

http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-phone/galaxy-tab/galaxy-tab/SM-T110NDWAXEO
http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-phone/galaxy-tab/galaxy-tab/SM-T110NDWAXEO
https://www.apple.com/pl/ipod-shuffle/

