
Regulamin konkursu 

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu grupy 24wroclaw.pl - Grupa mieszkańców 
Wrocław i okolice w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/groups/24wroclaw/

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom 
zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Organizatorem Konkursu jest portal 24wroclaw.pl (kontakt@24wroclaw.pl)
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami 
serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem, którego można wziąć udział w 
Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku 
z realizacją Konkursu. 

6. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu grupy 
24wroclaw.pl w serwisie Facebook (tj. od dnia 18.10.2019 r. od godziny 10:30 do dnia 
30.10.2019 r. do godziny 23:59). 

Zasady uczestnictwa:

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, 
zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony 
zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi 
zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

2. Konkurs jest przeznaczony dla członków grupy 24wroclaw.pl - Grupa mieszkańców 
Wrocław i okolice w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/groups/24wroclaw/ 
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić akces do grupy – dot. osób nowo 
przystępujących

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 

[ZASADY KONKURSU] 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie zdjęcia 
na osi czasu profilu grupy 24wroclaw.pl - Grupa mieszkańców Wrocław i okolice w serwisie
Facebook: https://www.facebook.com/groups/24wroclaw/

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem 
konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. 

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi 
przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku 
zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w 
majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego. 

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego 
zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich 
lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w 
szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować 
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stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby 
mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, 
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, 
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni 
wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści 
umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook, 

Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie będzie 10. podwójnych zaproszeń do dowolnie wybranej restauracji 
KFC

2. Każde zaproszenie obejmuje jeden wybrany zestaw : Longer, Twister, Clasic, Strops lub Hot
Wings

3. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w 

subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i 
jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich 
komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu   profilu grupy 24wroclaw.pl - 
Grupa mieszkańców Wrocław i okolice w serwisie Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/24wroclaw/
 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem 24wroclaw.pl na Facebooku 
poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. Zwycięzcy Konkursu zostaną 
poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem 
konkursowym na osi czasu profilu grupy 24wroclaw.pl w serwisie Facebook

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, 
poz. 1204 z późn. zm.). 
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest 
przeprowadzenie i organizacja Konkursu. 
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu. 
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