
REGULAMIN KONKURSU 
 „ Na co wydałby ś wolne 5 tysi ęcy złotych?”  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki  
i zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Na co wydałbyś wolne 5 tysięcy 
złotych?”.  

2. Zadane pytanie konkursowe brzmi: „Na co wydałbyś wolne 5 tysięcy złotych?”.  

3. Celem konkursu jest wybór najciekawszej wypowiedzi przedstawiającej temat 
konkursu (tj. odpowiedź na zadane pytanie konkursowe). 

 

§ 2 

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Bank Spółdzielczy 
Duszniki, z siedzibą, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  
w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000085952, NIP:787-11-41-078, REGON 000506047, zwany dalej 
„Organizatorem” 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs prowadzony jest w formie elektronicznej, na stronie serwisu 
społecznościowego Facebook.com  dla użytkowników, którzy są fanami Banku 
Spółdzielczego Duszniki. 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

 

§ 3 

Konkurs trwa od 16.07.2014 r. do 30.07.2014 r. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w czasie trwania 
konkursu wyślą zgłoszenie w postaci wpisu pod postem Organizatora, na zadane 
w temacie konkursu pytanie.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające  
w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się 
przepisy o zleceniu z Organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin 
wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 5 

1. Aby przystąpić do konkursu należy: 
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1) posiadać status fana na profilu Banku Spółdzielczego Duszniki dostępnym w 
serwisie społecznościowym Facebook  na stronie: 

https://www.facebook.com/BankSpoldzielczyDuszniki  

2) zapoznać się z treścią Regulamin konkursu, 

3) udostępnić na swojej osi czasu informację o konkursie, 

4) zaprezentować w formie tekstowej odpowiedź na zadane pytanie konkursowe 
(sposób ujęcia tematu jest dowolny).  

2.   Każdy z uczestników Konkursu może przedstawić tylko jedną wypowied ź, 
zamieszczoną pod postem konkursowym, umieszczonym na profilu 
Organizatora.  

3. Wysyłając swoje zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona  
do konkursu wypowiedź jest jego autorstwa i nie łamie w żaden sposób praw 
autorskich innych osób. 

 

§ 6 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja 
złożona z trzech osób, przedstawicieli Organizatora. 

2. Komisja w drodze głosowania wybierze 3 najciekawsze wypowiedzi uczestników.  

 

§ 7 

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 06.08.2014 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w formie notatki (informacji) 
na Fan Page’u Banku Spółdzielczego Duszniki   

 https://www.facebook.com/BankSpoldzielczyDuszniki 

 

NAGRODY 

§ 8 

1. W konkursie przewidziano 3 zestawy nagród, stanowiących gadżety z logo 
Organizatora.  

2. W skład zestawu nagród wchodzi:  

1) torba podró żna - 1 sztuka, 

2) torba na laptopa – 1 sztuka, 

3) plecak – 1 sztuka, 

4) kosmetyczka – 1 sztuka.  

3. Przekazanie nagród nastąpi w terminach uzgodnionych z laureatami nie później, 
niż do 31.08.2014 r. 

 

§ 9 
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1. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród nabywa autorskie prawa 
majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD, DVD i w pamięci 
komputera lub innych nośnikach, 

2) wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego 
odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji  
lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną  
i nadawania za pośrednictwem satelity, 

3) prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego  
lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz 
udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii, 

4) prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego, 

5) prawa do przerabiania i przetwarzania utworu z zachowaniem osobistych praw 
autorskich,  

6) prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania  
i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach 
obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku 
interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, 
kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników 
obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami, 

7) prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworu (prawa 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego), 

8) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
Internet.  

2. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw,  
o których mowa powyżej. 

 

REKLAMACJE 

§ 10 

1. Reklamacja Uczestnika związana z konkursem przyjmowana będzie przez 
Organizatora korespondencyjnie do dnia 15.09.2014r. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny  
lub adres poczty elektronicznej uczestnika składającego reklamację oraz opis 
przedmiotu reklamacji. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec 
przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik zostanie 
poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie 
rozpatrywania reklamacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 



4 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe  
w trakcie przekazywania (zamieszczania) wypowiedzi konkursowych. 

2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie. 

 

§ 12 

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez 
Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie konkursu. 

 

§ 13 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

3. Przystępujący do konkursu (Uczestnik) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z realizacją 
konkursu.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 
laureatom otrzymanie nagród. 

 

§ 14 

1. Zgłoszenie wypowiedzi do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 
wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


