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REGULAMIN KONKURSU 
„Miód lub perfum w prezencie na Walentynki” 

 
  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Miód lub perfum w prezencie na Walentynki” (dalej „Konkurs”) 
jest  Gospodarstwo  Pasieczne  „Bartnik  Mazurski”,  z  siedzibą  przy  ul. Daszyńskiego  29A/4,  11‐400 
Kętrzyn (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs  prowadzony  jest  za  pośrednictwem  serwisu  internetowego  Facebook,  dostępnego  pod 
adresem  www.facebook.com  (dalej  „Portal”),  na  profilu  Organizatora  o  adresie 
www.facebook.com/BartnikMazurski (dalej „Profil”). 

3. Konkurs prowadzony  jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 5  lutego 2015 r. 
do  10 lutego 2015 r.  

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
5. Organizator  informuje,  że Konkurs nie  jest  sponsorowany, administrowany ani  zorganizowany przez 

Portal.  Biorąc  udział w  Konkursie, Uczestnicy  podają  informacje Organizatorowi,  a  nie  podmiotowi 
prowadzącemu Portal. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Portalu. 

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym nad spełnieniem przez Uczestników warunków 
określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), będzie czuwała powołana przez 
Organizatora Komisja konkursowa. 

7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych  oraz  zamieszkałe  na  stałe  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  które  spełnią warunki 
określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 
4. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  Regulaminu w  całości. 

Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych w  nim  zasad,  jak  również  potwierdza,  iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Konkurs odbywać  się będzie w  terminie określonym w §1 ust.3, w którym  to  czasie do wygrania  są 

nagrody określone w §5. Podczas  trwania Konkursu Organizator umieści na Profilu wpis konkursowy 
(zwany  dalej  Wpisem  konkursowym)  informujący  o  Konkursie  oraz  zapraszający  do  przysyłania 
odpowiedzi  na  zadanie w  nim  zawarte  (wraz  z  terminem  nadsyłania  odpowiedzi).  Po  zakończeniu 
konkursu, Organizator poinformuje na Profilu o Uczestnikach, którzy zostali zwycięzcami. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
a) polubić Wpis konkursowy umieszczony przez Organizatora na Profilu; 
b) w  komentarzu  do Wpisu  konkursowego wpisać  swoją  odpowiedź  na  zadanie  konkursowe 

(zwaną dalej Odpowiedzią konkursową). 
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę odpowiedzi konkursowych.  
4. Poprzez  zgłoszenie Odpowiedzi konkursowej w  sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik 

Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego Propozycji (a także zdjęcia, jeśli zostały załączone 
do  Odpowiedzi)  nie  narusza  przepisów  prawa,  ani  prawem  chronionych  dóbr  osób  trzecich,  a 
Uczestnik Konkursu  jest w pełni uprawniony do  jej  zamieszczenia oraz udzielenia  zezwolenia na  jej 
publikację na tablicach Profili oraz w innych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora 
lub podmioty współpracujące z Organizatorem. 

5. Poprzez  zgłoszenie Odpowiedzi konkursowej w  sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik 
Konkursu  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  publiczne  udostępnianie  jej  treści  oraz  zdjęć  (wraz  z 
nazwiskiem Uczestnika) na tablicy Profilu oraz w  innych serwisach  internetowych wydawanych przez 
Organizatora  lub  podmioty  współpracujące  z  Organizatorem,  w  tym  na  stronach  nie  związanych 
bezpośrednio z Konkursem. 
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§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 
1. Spośród  Uczestników,  którzy  spełniają  warunki  wymienione  w  §  2  i  3  Regulaminu,  jury  Konkursu 

Organizator wyłoni zwycięzców:  7 autorów Odpowiedzi konkursowej wybranych przez Organizatora; 
2. Jako zwycięzców określonych w ust.1 pkt. 1  Jury wybierze te Odpowiedzi konkursowe, które uznane 

zostaną za najciekawsze, najbardziej pomysłowe lub zaskakujące.  
3. Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  na  Profilu  Organizatora  w  ciągu  1  dnia  od  zakończenia 

Konkursu. Warunkiem przekazania nagrody będzie przesłanie (poprzez wiadomość prywatną na Profilu 
Organizatora)  pełnych  danych  do  wysyłki  nagrody  (imię,  nazwisko,  adres  korespondencyjny  oraz 
numer telefonu). Dane te Uczestnik powinien przesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 
dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. Nieprzesłanie przez Uczestników danych adresowych w sposób  i w terminie wskazanym w ust. 3  jest 
równoznaczne  z  rezygnacją Uczestnika  z  nagrody. W  takim  przypadku  nagroda  zostanie  przyznana 
kolejnemu Uczestnikowi na zasadach określonych w poprzednich ustępach. 

5. Organizator  zastrzega  sobie prawo do przyznania większej  lub mniejszej niż określona w  §  4  liczby 
nagród w Konkursie. 

§ 5. NAGRODY 
1. Nagrodami  w  Konkursie  jest  7  tub  zawierających  miód  produkowany  przez  Organizatora  wraz  z 

etykietą  na  której  znajdzie  się  zwycięska  odpowiedź  konkursowa  oraz  1  opakowanie  perfumów 
„Honey” Marc Jacob. 

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres wskazany przez 
nagrodzonego Uczestnika w sposób określony w § 4, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia przesłania 
przez Uczestnika danych adresowych. Możliwy jest także odbiór osobisty nagród przez Uczestników w 
siedzibie Organizatora lub innym miejscu i terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

3. Podczas trwania Konkursu  jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko  jedną 
nagrodę przewidzianą Regulaminem w danej kategorii, z wyjątkiem nagrody głównej, na którą złoży się 
opakowanie perfum oraz 1 tuba z miodami. Pozostałych 6 laureatów otrzyma po 1 tubie z miodami. 

4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi. 
5. Nagrody w  Konkursie  podlegają  opodatkowaniu  zryczałtowanym  10%  podatkiem  dochodowym  od 

osób  fizycznych.  Jednak  ze  względu  na  fakt,  że  działania  konkursowe  są  ogłoszone  w  środkach 
masowego przekazu,  a wartość nagrody nie przekracza  kwoty 760  zł, wydanie nagród w Konkursie 
podlega zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, bądź nie 
odbierze  przyznanej  mu  nagrody,  jego  prawo  do  nagrody  wygasa.  W  takim  wypadku  nagroda 
pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z  opóźnieniem  lub 
niedoręczeniem  powiadomienia  o  wygranej  wynikające  z  błędnego  podania  przez  nagrodzonego 
Uczestnika adresu lub innych danych. 

9. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  podanie  przez 
nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych  kontaktowych,  adresu  zamieszkania oraz  innych danych 
służących do identyfikacji Uczestnika  oraz za wszelkie zmiany tych danych. 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem 

do  Organizatora  na  adres  podany  w  art.  1  z  dopiskiem  na  kopercie  „Konkurs”,   w  terminie 
14 (czternastu)  dni  od  daty  opublikowania  listy  zwycięzców  ‐  bezpośrednio  lub  listem  poleconym 
(decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje  rozpatrywać będzie Organizator w  terminie 30  (trzydziestu) dni od dnia  ich otrzymania. 
Odpowiedź  w  sprawie  reklamacji  zostanie  przesłana  na  adres  wskazany  w  piśmie  zawierającym 
reklamację. 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  w  celach  przeprowadzenia  Konkursu, 

wyłonienia  zwycięzcy  i  przyznania,  wydania,  odbioru  i  rozliczenia  nagrody  oraz  dla  celów 
marketingowych Organizatora. 
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2. Dane  osobowe  uczestników  Konkursu  będą  wykorzystywane  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 
101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie  danych,  o  których mowa w  ust. 1  niniejszego  paragrafu,  obejmuje  także  publikację 
imienia  i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także przekazanie 
ich podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu wysyłki nagród. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  pod  linkiem  podanym  przez  Organizatora  we  Wpisach 

konkursowych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu oraz do pozbawienia go 

prawa  do  nagród w  przypadku  nieprzestrzegania  przez  niego  postanowień  niniejszego  Regulaminu 
oraz obowiązujących przepisów prawa. 

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  bądź  zakończenia  Konkursu  w  dowolnym 
momencie bez konieczności podawania przyczyny i odrębnego powiadamiania Uczestników. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


