REGULAMIN KONKURSU „LATO 2022”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „LATO 2022” (zwanym dalej: Konkursem) jest firma e-Trinus Jerzy
Macioł, właściciel portalu „Góry dla Ciebie” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tuchowskiej 106, 30698 Kraków, NIP 679-101-21-77; REGON 350128460
(zwana dalej Organizatorem).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora www.gorydlaciebie.pl w terminie podanym każdorazowo na stronie
https://gorydlaciebie.pl/konkurs-lato-2022/ (zwany dalej Stroną Konkursową).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na przygotowaniu i
przysłaniu zadań konkursowych.
4. Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są na Stronie Konkursowej.
5. Organizatorzy informują, że Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem), na warunkach określonych w
Regulaminie, może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, członkowie jego najbliższej
rodziny oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Konkursu
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją Regulaminu konkursu,
- z zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie.
§ 3.
Dane osobowe
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania konkursów, wyłonienia zwycięzców i
przyznania nagród.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych:
adres e-mail, nick, adres IP.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego
konkursu jest Organizator - e-Trinus Jerzy Macioł, właściciel portalu „Góry dla Ciebie”.
4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami RODO i prawa polskiego,
w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.
Nr , poz. ).
5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą są wymienione w szczególności w „Regulaminie i
polityce prywatności Portalu” dostępnym na stronie https://gorydlaciebie.pl/regulaminportalu-i-polityka-p/ .

§ 4.
Przebieg konkursu
1. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie (Zgłoszenie) poprzez prawidłowe
wypełnienie Formularza Zgłoszenia Konkursowego znajdującego się na stronie Organizatora,
podając niezbędne dane do wzięcia udziału w konkursie, czyli: adres e-mail, nick (pseudonim),
oraz zamieszcza materiały wymienione w opisie na Stronie Konkursowej.
2. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane wg kolejności (data, czas) przesłania
zgłoszenia.
3. Uczestnik Konkursu musi posiadać prawa autorskie przysługujące mu jako twórcy do treści
zadań konkursowych (zdjęcia, teksty, itp.) i udziela Organizatorom, nieodwołalnej,
bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, modyfikowanie, utrwalanie i
zwielokrotnianie treści zadań konkursowych.
4. Opis zadania konkursowego znajduje się każdorazowo na Stronie Konkursowej.
§ 5.
Wybór zwycięzcy
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce nie później niż 7 dni po zakończeniu
danej edycji Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora (zespół
redakcyjny portalu „Góry dla Ciebie”).
3. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
 nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 wyłonienie zwycięzców Konkursu,
 rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
4. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która zgodnie z opisem zadań konkursowych prześle materiały
spełniające te wymogi zadania konkursowego i której praca zostanie uznana przez Komisję
Konkursową za najlepszą.
§ 6.
Ogłoszenie wyników
1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość e-mail.
2. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w
formie: nick (pseudonim), jakiego użył Uczestnik w formularzu konkursowym.

§ 7.
Nagrody i ich odbiór
1. Uczestnikom, których zgłoszenia zostaną przez Komisję Konkursową uznane za najlepsze,
zostaną przyznane nagrody wymienione w opisie na Stronie Konkursowej.
2. Zwycięzcy Konkursu czyli Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyznała nagrodę zostaną
poinformowani o tym fakcie drogą mailową na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym.
3. Organizator poprosi Zwycięzców o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu,
telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia oraz oświadczenia o przyjęciu nagrody.
Otrzymane dane osób nagrodzonych zostaną wykorzystane w celu przesłania im przewidzianych
nagród. Przesyłki z nagrodami będą wysyłane Pocztą Polską (list polecony) lub firmą kurierską

wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 7 dni od wysłania do niego wiadomości informującej o wygranej nie
prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie 3, traci prawo do nagrody. Nagroda
przechodzi na Uczestnika, który został sklasyfikowany przez Komisję Konkursową na kolejnym
miejscu.
5. Zwycięzca traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora,
jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma
prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne
oświadczenie na piśmie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanej nagrody.
§ 8.
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi służy prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności
przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
2. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej w ciągu 7 dni od daty
wyłonienia zwycięzców (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
3. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
6. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przesłane pocztą, w terminie 7 dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.
7. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem
której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również za
pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści
regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników Konkursu.

