
Regulamin konkursu “Zimowy wieczór”  
Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk  

 

I Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem konkursu jest Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk, 

ul. Klaudyny Potockiej 39c/11, 60-211 Poznań , NIP: 778-14-32-323 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie 

https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania  (zwanej dalej 

“Fanpage”)  

 

II Warunki uczestnictwa  

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć 

ukończone 18 lat.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook. 

3. Konkurs trwa od godziny 12:00 16.12.2020 r. do 21.12.2020 r. do godziny 23:59.  

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22.12.2020 r. za pośrednictwem FanPage.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebook’a.  

 

III Zadanie konkursowe  

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 

zdjęcia oraz opisaniu swojego sposobu na spędzenie zimowego wieczoru z rodziną. 

2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.  

3. Organizator wybierze najciekawsze komentarze zawierające opis oraz zdjęcie - w ten 

sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.  

  

 

IV Nagroda  

1. Nagrodą w konkursie jest książka “Model aktywny - komunikacja wspomagająca i 

alternatywna” Monika Jerzyk, Magdalena Grycman, Magdalena Bucyk.  

2. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy.  

3. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wynikach konkursu w odpowiedzi na jego 

komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Gadatek Centrum 

https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania


Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk w serwisie Facebook: 

https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania . Zwycięzca 

zobowiązany jest skontaktować się z profilem Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania 

Monika Jerzyk na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. 

4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem 

Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk na Facebooku poprzez 

wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 29.12.2020 r. do godziny 12:00. W przypadku braku 

kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz 

wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych. 

 

V 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania 

ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie 

internetowej oraz w komunikacji na profilu Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania 

Monika Jerzyk w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy konkursu, tj. imieniem i 

nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

VI Odpowiedzialność organizatora i uczestnika 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzcy konkursu. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego 

zgłoszenie udziału w konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich 

https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania


lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. 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 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, 

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 

Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook. 

 

VII Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://centrumgadatek.pl/  

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

  

https://centrumgadatek.pl/

