
Regulamin konkursu ,,Raceism” 
 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ,,Raceism”, zwanym 

dalej „Konkursem”.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzcy na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Organizatorem Konkursu jest Kocham Wrocław Małgorzata Braszka z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Kokosowa 3/7, NIP 8942932067, 54-060 Wrocław, REGON 369465180 , zwany dalej „Organizatorem”. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu 

https://www.instagram.com/ dla użytkowników, którzy są mieszkańcami Wrocławia lub okolic oraz 

polubili profil instagramowy Kocham Wrocław: https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/ 

5. Organizator zastrzega, że Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz w 

żaden sposób związany z serwisem Instagram.com. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis 

Instagram.com z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę 

na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Instagram. Informacje podane 

w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

6. Konkurs trwa od 27.06.2018 godz. 9:00 do 27.06.2018 do godz.23:00. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.2001.1540 z późn. zm.). 

 

§2 

UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i obserwuje profil Instagramowy Kocham Wrocław 

w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie.  

b) 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. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 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.) oraz ustawą z dnia 18 

https://www.instagram.com/


lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.), na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz odbioru i realizacji Nagród, a także w celu 

publikacji listy Zwycięzców.  

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody. Dane 

osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody. 

4. Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

5. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej 

ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych 

osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania 

jego danych osobowych.  

6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub 

zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i 

organizacyjne.  

7. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe 

Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną zniszczone. 

8. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

§3 

ZASADY KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby 

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej 

wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Uczestnicy mają za zadanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu 

https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/ napisać dlaczego chcieliby sie wybrać na wydarzenie 

pn ,,The Event 2018 - Raceism.com”. Nagrodę wygrają 2 osoby, które udzielą najciekawszej 

odpowiedzi. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić 1 odpowiedź na pytanie konkursowe. 

3. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści 

sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, 

obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. 

4. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle do niego prywatną wiadomość poprzez 

serwis Instagram z informacją o wygranej. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie 

https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/


następujących danych: imię i nazwisko w celu potwierdzenia zgodności z regulaminem oraz 

umówienia terminu odebrania nagrody. 

5. Nagroda w postaci podwójnych biletów na wydarzenie ,,The Event 2018 - Raceism.com”.zostanie 

przekazana zwycięzcy drogą elektroniczną. 

6. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzcę Konkursu 28.06.2018 r. do godz. 12:00 we wpisie na 

profilu: https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/ 

 

 

§4 

NAGRODY 

1. W Konkursie przyznane zostaną 2 nagrody dla osób, która zostaną zwycięzcami konkursu zgodnie z 

zasadami konkursu określonymi w § 3. 

2. Nagrodą w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na ,,The Event 2018 - Raceism.com” . 

3. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z 

niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, 

Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranej Nagrody osobie z listy rezerwowej 

w przypadku nieotrzymania danych kontaktowych umożliwiających umówienie terminu odbioru 

nagrody lub wysłanie jej pocztą w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzcy.  

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.  

7. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę 

rzeczową. 

 

§5 

REKLAMACJE 

1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod 

adres e-mail redakcja@kochamwroclaw.pl w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 

14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z dopiskiem: 

„Konkurs Raceism na Instagramie”.  

2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji.  



4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: 

czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą elektroniczną 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail.  

6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość 

dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą 

rozpatrywane.  

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w ramach Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 

zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania 

wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. 

4. Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizator i ogłasza je na profilu: 

https://www.instagram.com/kocham.wroclaw/Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich 

ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w 

terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

6. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator. 

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

8. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby 

Organizatora. 


