
Regulamin „Akcja Święty Mikołaj” 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą „Akcja Św. Mikołaj”, zwanej dalej „Akcją”, jest: 
Wektor Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 19, 68-100 Żagań, zwany dalej „Organizatorem”. 
1.2. Fundatorem nagród jest Wektor Sp. z o. o.,  ul. Jana Pawła II 19, 68-100 Żagań. 
1.3. Akcja pn. „ Akcja Święty Mikołaj” nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
1.4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
1.5. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy pomocy 
strony www o adresie https://www.facebook.com/Wektormedia, zwanej dalej „stroną internetową”. 
 
 

§ 2 Czas trwania Akcji 
2.1. Akcja będzie trwała trzy dni: 
 18.12.2016 r. w miejscowości Iłowa, od godz. 12:00 do 15:00. 
 19.12.2016 r. w miejscowości Iłowa, od godz. 11:00 do 17:00. 
 20.12.2016 r. w miejscowości Tomaszowo, od godz. 12:00 do 17:00. 
 21.12.2016 r. w miejscowości Żagań, od godz. 11:00 do 17:00. 
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji, bądź przedłużenia 
czasu jej trwania bez podania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw 
nabytych uczestników Akcji. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji 

 

3.1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie, za zgodą 
opiekuna prawnego. 
3.2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Wektor Sp. z o.o.. 
3.3. Udział w Akcji jest bezpłatny. Zgoda na zrobienie zdjęcia ze Świętym Mikołajem w ramach Akcji,  
jest równoznaczna z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. 
3.4. Aby zostać Uczestnikiem Akcji należy udzielić pisemnej zgody na wykorzystanie swojego 
wizerunku, w przypadku jej braku osoba nie może wziąć udziału w Akcji, tym samym nie nabywa 
prawa do otrzymania prezentu. 
3.5. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami 
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 
3.4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku Uczestników 
Akcji w postaci zdjęć oraz opublikowania ich i rozpowszechniania ich wizerunku. 
 

§ 4 Zasady akcji 

4.1. Aby zostać uczestnikiem Akcji należy w dniach 18.12.2016 -21.12.2016 r. spotkać na ulicach 
miejscowości: Żagań, Iłowa oraz Tomaszowo osobę w stroju Świętego Mikołaja, posiadającą  szarfę 
z nazwą firmy: Wektormedia. 
4.2.Następnie po podpisaniu przez uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku,  Święty Mikołaj 
wykonuje wspólne zdjęcie wraz z uczestnikiem Akcji, tzw. „selfie”. Zdjęcie zostanie opublikowane w 
serwisie Facebook, na stronie  https://www.facebook.com/Wektormedia. 
4.3. Wykonane zdjęcie uprawnia uczestnika do otrzymania jednego prezentu znajdującego się w 
worku Świętego Mikołaja.  Prezenty wręcza Święty Mikołaj. 
4.4. Każdy uczestnik może wziąć udział w akcji tylko jeden raz. 
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§5 Profity dla uczestników Akcji 

5.1. W akcji zostały przewidziane prezenty: 
- 50 szt koszulek z nadrukiem logo Wktormedia 
- 20 szt  maskotek z logo Wektormedia 
- 100 szt długopisów z logo Wektormedia 
- 20 szt kubków z logo Wektormedia 
- 30 szt toreb na zakupy z logo Wektormedia 
- 50 smyczy do kluczy 
- 20 notesów 
- różnego rodzaju słodycze 
 
5.2. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Prezentu na Prezent innego rodzaju lub 
ekwiwalent pieniężny. 
5.3. Uczestnik „Akcji Święty Mikołaj” może dobrowolnie wziąć również udział w konkursie pn. 
„Selfie ze Świętym Mikołajem” i wygrać jedną z dwóch głównych nagród - szczegóły konkursu w 
regulaminie „Selfie ze Świętym Mikołajem”. 
 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

6.1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu prawa 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biorąc udział w akcji Uczestnik 
wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 
6.2. Regulamin  Akcji zostanie opublikowany na stronie www.wektormedia.pl 
6.3. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana oraz przeprowadzana przez serwis 
Facebook, ani z nim związana. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności 
związanej z Akcją. 
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
6.5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją akcji będą rozstrzygane przez właściwy 
rzeczowo sąd. Właściwość miejsca sądu ustalana będzie wg adresu biura Organizatora, który został 
wskazany w punkcie 1.1. 
 
 

http://www.wektormedia.pl/

