Regulamin konkursu „Takie ferie!”
organizowanego na Facebooku na profilu dokariery.pl

A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Takie ferie!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP, ul. Ciepła 40, 15-472
Białystok (zwanej dalej „Organizatorem”).
2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na
następujących zasadach:
a) osoby, które ukończyły 13 lat mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody
opiekuna prawnego;
b) osoby, które nie ukończyły 13 lat nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w
Konkursie – w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) Pracownicy Organizatora oraz innych jednostek OHP,
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osoby najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby
będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem,
powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym
pożyciu.
3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
B. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest prowadzony w okresie od 21.01.2019 r. (od momentu publikacji posta
konkursowego w serwisie Facebook na koncie dokariery.pl) do 24.02.2019 r. do godziny
23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”).

C. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych,
Organizatorzy powołają Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji
Konkursowej wejdą przedstawiciele Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Decyzje
podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody – zestawy gadżetów promujących serwis
dokariery.pl
Zestaw 1: plecak, bidon, notes z długopisem, kubek, piórnik, etui, pendrive, ołówek
Zestaw 2: plecak, kubek, etui sportowe na telefon, parasolka, piórnik, pendrive, ołówek
Zestaw 3: plecak, kubek, etui, piórnik, lusterko, pendrive, ołówek
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną
Nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie
zostały im przyznane, są wyłączone.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród
pocieszenia i nagród specjalnych.
E. Przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w konkursie:
a) By wziąć udział w konkursie uczestnik powinien w komentarzu pod postem
konkursowym na Facebooku dodać swoje zdjęcie z ferii zimowych.

Najwyżej oceniane będą zdjęcia najbardziej oryginalne i zabawne. Komisja konkursowa
docenia kreatywność i nieszablonowe podejście do tematu, tak by patrząc na zdjęcie można
było wykrzyknąć: „Takie ferie!” 
Prześmiewcze, obrażające kogokolwiek posty nie będą brane pod uwagę i będą zgłaszane
jako naruszenie regulaminu Facebooka.
c) Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i
wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Konkursu prowadzonego przez
Organizatora (Podlaską Wojewódzką Komendę OHP) w tym, w szczególności do
przesyłania korespondencji związanej z konkursem.
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody oznacza jednak
rezygnację z prawa do przyznanej nagrody. Jednocześnie organizatorzy informują o
przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

2.

Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo
opublikowanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 3 laureatów Konkursu, którzy
otrzymają zestawy gadżetów.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 27.02.2019 r. w serwisie
internetowym dokariery.pl, pod adresem http://dokariery.pl.

F. Odbiór Nagród
1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość na Facebooku.
2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość
tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych teleadresowych i
numeru telefonu niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem
i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od
momentu wysłania mu informacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony
laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę, którą wskaże komisja konkursowa.
4. Nieodebranie przekazanej Nagrody do 28.03.2019 r. oznacza wygaśnięcie prawa do
nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec
Organizatora.
Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają
warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach
prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i
numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu
Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia
powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje
natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek
innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
b. W celu odebrania nagrody laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane
osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie
danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat
odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator
będzie miał prawo odmówić wydania Nagrody takiemu laureatowi.
c. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na
jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14
dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem
rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja
Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
d. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których
nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane
niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich
podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług
internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez
Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim
działaniem lub zaniechaniem.
f. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
g. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
h. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także
w serwisie internetowym www.dokariery.pl oraz drogą e-mailową, po przesłaniu przez
uczestnika na adres: konkurs@ecam.ohp.pl prośby o wysłanie regulaminu
konkursowego.
i.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego
regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

