
REGULAMIN KONKURSU
 

§1. Postanowienia ogólne
 

1.     Niniejsze zasady (zwane dalej „Zasadami” lub „Regulaminem“) określają warunki 
konkursu pod nazwą „Ósemki wygrywają“ (zwanego dalej „Konkursem”), w tym 
warunki uczestnictwa w nim, zakres oraz nagrody. Dodając zgłoszenie do Aplikacji 
Uczestnik oświadcza, iż znany jest mu Regulamin, akceptuje jego postanowienia, w 
tym składa oświadczenia wskazane w Regulaminie.
2.     Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest GARDENS spa Monika 
Madajczyk Maratońska 3b/1 61-553 Poznań (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”). 
Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. za 
oznaczone w Regulaminie czynności.
3.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, czy przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani nie jest z nim związana.
4.     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 
serwisu Facebook.com, www.facebook.com/spaPoznan/ w dniach 8.10.2018 do 
23.10.2018 roku (do godziny 23:59). 
5.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie warunków zgodnie z §3 oraz 
akceptacja Regulaminu. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją 
Regulaminu.

 
§2. Definicje 
 

1.     Fanpage  –  profil  Organizatora  Konkursu  w  serwisie  społecznościowym 
Facebook.com.

2.     Aplikacja  –  narzędzie  do  zarządzania  treściami,  materiałami  i  komunikacją  z 
użytkownikami  serwisu  Facebook,  za  pomocą  którego  zostanie  przeprowadzony 
Konkurs.

3.     Uczestnik  –  osoba  fizyczna  posiadająca  konto  w  serwisie  społecznościowym 
Facebook, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na udostępnienie w niej swoich 
danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

4.     Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Konkursu komisja, której celem 
jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców.

5.     Zwycięzca – Uczestnik, któremu Komisja Konkursowa przyznała nagrodę.
 

§3. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa
 

1.     W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2.     Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych 
mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego przedstawiciela prawnego, 
który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział takiej osoby w Konkursie i zgoda ta 
będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
3.     Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z 
Organizatorem Konkursu lub członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków 
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

http://www.facebook.com/spaPoznan/


4.     Konkurs trwa od 8.10.2018 do 25.10.2018 roku (do godziny 23:59). Wybór 
zwycięzcy konkursu nastąpi 26.10.2018
5.     Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6.     Zadaniem konkursowym jest wykonanie zabiegu w GARDENS spa za minmum 
80 zł i pozostawienie swojej wizytówki.  
7.     Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe, jeśli zawierać będzie 
treści sprzeczne z Regulaminem Konkursu, obowiązującym prawem, zasadami życia 
społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też treści 
obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, 
treści dyskryminujące ze względu płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do 
przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 
W szczególności, treści dodawane do Aplikacji nie mogą naruszać praw osób trzecich, 
w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 
2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy użyte przez niego treści i 
materiały będą naruszać prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia Regulaminu 
osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na 
każdym etapie Konkursu. 
8.     Postanowienia ust. 7 odpowiednio stosuje się do wykluczenia Uczestnika przez 
Organizatora z udziału w Konkursie, w szczególności z uwagi na charakter 
podejmowanych przez niego zachowań w związku z Konkursem, jak również do 
odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody. 
9.     Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Uczestnikiem w celu 
uzyskania danych niezbędnych celem przeprowadzenia Konkursu, w tym potrzebnych 
do przekazania Nagrody. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z 
Uczestnikiem, którego zgłoszenie konkursowe jest niepełne lub posiada inne 
uchybienia, celem doprowadzenia tego zgłoszenia do stanu zgodnego z 
Regulaminiem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w 
przeciągu trzech (3) dni od dnia pierwszej próby podjętej przez Organizatora następuje 
wykluczenie takiego Uczestnika.
10.  Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie, Komisja 
Konkursowa wybierze osiem osób (8), które wydały na zabiegi największą kwotę.
11.  Ogłoszenie rezultatów Konkursu nastąpi poprzez przesłanie wiadomośći sms lub 
na adres e-mail z informacją o przyznaniu im Nagrody. 
12.  Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzców w 
Aplikacji.  

 
§4. Nagrody 

1.     Nagrodami w Konkursie są: jednorazowy zabieg rozgrzewający na ciało – 
procedury zabiegowe dostepne w salonie GARDENS spa
2.     Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym 
finansowy, a prawa do niej – do czasu wydania jej uprawnionemu Uczestnikowi – nie 
mogą być przeniesione na osoby trzecie. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z 
Nagrody Organizator nie wymienia jej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym finansowy.
3.     Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wybrani przez Komisje, którzy 
zostawią zostawią swój „los”, z imieniem i nazwiskiem, uprzednio podpisując zgode na 
przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO. Wygrywa co ósmy uczestnik 
konkursu.
4.     Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie w 
ciągu dwóch dni od daty wyłonienia zwyciezców.
5.     Za przekazanie nagród zwyciezcy odpowiedzialny bedzie pracownik firmy 



GARDENS spa Justyna Bohdan.
6.     Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania 
lub zaniechania dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnik 
bierze udział w Konkursie.

 
§5. Dane osobowe uczestników konkursu
 

1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 
numeru tel. kontaktowego niezbednych do przekazania nagrody. 

2.  2. Przystepując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraza zgode 
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane 
bedą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 
nagrody. 

 

§6. Postępowanie reklamacyjne 
1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2.     Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane 

przez uczestników w formie pisemnej do dnia 23.10.2018 na adres: GARDENS spa 
Monika Madajczyk, ul. Maratońska 3b/1, 61-553 Poznań.

3.     Reklamacja  powinna  zawierać  dokładne  dane  kontaktowe  Uczestnika  –  imię  i 
nazwisko, id serwisu Facebook, adres korespondencji, numer telefonu oraz podstawę 
reklamacji.

4.     Treść reklamacji powinna zawierać wyraźne określenie przedmiotu zastrzeżeń wraz z 
uzasadnieniem przyczyny jej  wniesienia  i  dokładnej  daty zdarzenia  (dzień-miesiąc-
rok).

5.     Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 
trzy  (3)  dni  od  zgłoszenia  reklamacji,  jednak  Organizator  zastrzega  sobie  prawo 
pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z 
nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek 
udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

6.     Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne. Wszelkie roszczenia z 
tytułu  Konkursu  zgłoszone  po  upływie  terminu  określonego  w  ust.  2  nie  będą 
rozpatrywane.

 
§7. Prawa autorskie
 

1.     Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagrody nabywa autorskie prawa 
majątkowe do prac konkursowych.
2.     Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym prawa do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych, następuje na wszelkich znanych w chwili przyjęcia 
utworu polach eksploatacji, a w szczególności do wskazanych w art. 50 lub 74 ust. 4 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz:
1)     utrwalania i dowolnego zwielokrotniania utworu i tworzenia jego nowych 

egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania 



oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)     dokonywania dowolnych zmian utworu (w tym jego tłumaczenia), niezależnie od 
zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich przeznaczenia,

3)     obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

4)     rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5)     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.

2.     Uczestnik, dodając zgłoszenie do Aplikacji, oświadcza, że przysługują mu autorskie 
prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac i prawa te 
nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi 
w zakresie i celu opisanym powyżej.

 

§8. Postanowienia końcowe i polityka prywatności 
1.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy o grach i  

zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. 
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych 
do tej ustawy.

2.     Nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu  czuwać  będzie  Komisja  Konkursowa, 
powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy GARDENS 
spa. Organizator ma prawo do zmiany osób wchodzących w skład Komisji.

3.     Podanie  niepełnych  lub  nieprawdziwych  danych  w  formularzu  rejestracyjnym 
spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 

4.     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.  Dane 
osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane 
w celu realizacji  Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwi przyznanie i otrzymanie Nagród.

5.     Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika 
na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  w  celu  realizacji  Konkursu  zgodnie  z 
zasadami Regulaminu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo 
do  wglądu  i  sprostowania  jego  danych  osobowych.  Dane  osobowe  Uczestników 
Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu 
komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców oraz w celu przekazania Nagrody.

6.     Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie 
w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia o takiej 
zmianie Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za opóźnienie lub brak działania 
spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność 
wydania Nagrody.



7.     Organizator  nie  ponosi  kosztów związanych  z  dostarczeniem prac  konkursowych 
przez Uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy 
techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych. Organizator oraz 
twórcy  Aplikacji  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  ewentualne  zakłócenia  w 
prawidłowym  działaniu  aplikacji,  wynikające  ze  zmian  funkcjonalności  serwisu 
Facebook.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych 
podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci 
komputerowej)  lub  działania  sił  wyższych  (np.  klęski  żywiołowej,  zamachu 
terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części 
obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.

9.     W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie,  stosuje  się  przepisy 
kodeksu cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie 
w każdym czasie.


