
Regulamin „Selfie ze Świętym Mikołajem” 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkurs pod nazwą „Selfie ze Świętym Mikołajem”, zwanej dalej „Konkursem”, 
jest: Wektor Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 19, 68-100 Żagań, zwany dalej „Oragnizatorem”. 
1.2. Fundatorem nagród jest Wektor Sp. z o. o.,  ul. Jana Pawła II 19, 68-100 Żagań. 
1.3. Konkurs pn. „Selfie ze Świętym Mikołajem” nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
1.4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
1.5. Konkurs organizowany 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 Konkursu 

2.1. Konkurs będzie trwała od 18.12.2016 r od godziny 19:00 do 30.12.2016 do godziny 09:00. 
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia 
czasu jego trwania bez podania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw 
nabytych uczestników Konkursu. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczestnicy „Akacji Święty Mikołaj”, którzy w dniach 
18.12.2016 r., 19.12.2016 r., 20.12.2016 lub 21.12.2016 r. wykonali  sobie zdjęcie wspólnie ze 
Świętym Mikołajem Wektormedia, następnie za ich zgodą zostało ono opublikowane w serwisie 
Facebook, na stronie  https://www.facebook.com/Wektormedia. 
3.2. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie Organizatorowi dokumentu 
potwierdzającego tożsamość Uczestnika (osoba pełnoletnia- dowód osobisty, osoba niepełnoletnia 
- legitymacja szkolna). Dodatkowo w przypadku Użytkownika nieletniego koniecznie będzie 
odebranie ewentualnej nagrody wraz z osobą będącą pełnoprawnym opiekunem. 
3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz udział 
w Konkursie  jest równoznaczna z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. 
3.5. Uczestnik Konkursu 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 Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku 
Uczestników Konkursu w postaci zdjęć oraz opublikowania ich i rozpowszechniania ich wizerunku. 
 

§ 4 Zasady Konkursu 

4.1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu, 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. Następnie po podpisaniu przez uczestnika zgody na 
wykorzystanie wizerunku oraz na uczestnictwo w Konkursie,  Święty Mikołaj wykonuje wspólne 
zdjęcie wraz z uczestnikiem Konkursu, tzw. „selfie”. Zdjęcie zostanie opublikowane w serwisie 
Facebook, na stronie  https://www.facebook.com/Wektormedia. 
 
4.2. Od momentu opublikowania zdjęcia uczestnika  aż do dnia 30.12.2016, do godziny 09:00 
użytkownicy serwisu Facebook będą mogli głosować na zdjęcia Uczestników, na stronie 
https://www.facebook.com/Wektormedia w postaci  polubień pod fotografią tzw. lajków. 
4.3. Głosy oddane po upływie terminu trwania konkursu nie będą brane pod uwagę. 
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§5 Profity dla Uczestników Konkursu 

5.1. W konkursie zostały przewidziane 2 identyczne zestawy nagród, zwane dalej „Nagroda”, w 
których skład wchodzi: 
- Koszulka z logo Wektormedia 
- Torba  na zakupy z logo Wektormedia 

- Maskotka z logo Wektormedia 
- Kubek z logo Wektormedia 
- Parasol Polsat Sport 
- Torba termoizolacyjna Polsat Food 
5.2. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju lub 
ekwiwalent pieniężny. 
5.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. 
5.4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 

§ 6 Wyłanianie zwycięzcy konkursu i wydanie nagrody 

6.1. Wyłonionych zostanie dwóch laureatów, których zdjęcia otrzymały największą liczbę     
polubień. 
6.2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana jedna Nagroda. 
6.3. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie osobiście przez Laureata, który zgłosi się do siedziby 
Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. 
6.4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 30.12.2016r., do godziny 12:00 poprzez ponowne 
umieszczenie na profilu 2 zdjęć, które zgodnie z zasadami Konkursu, otrzymały największą liczbę 
polubień https://www.facebook.com/Wektormedia. 
6.5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
6.7. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest jakakolwiek  osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia 
tego faktu po wręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Osoba taka 
zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, poniesione przez Organizatora w związku z dyskwalifikacją. 
W takim wypadku Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi. 
 

§ 7 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  Konkursu  zostanie opublikowany na stronie www.wektormedia.pl 
6.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez serwis 
Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności 
związanej z Konkursem. 
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. 
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