
REGULAMIN KONKURSU „ #ZOSTANWDOMU”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą  „ #zostanwdomu”, zwany dalej „Konkursem”, 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., zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Konkurs pt. „ #zostanwdomu” 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 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie , zwane dalej 
„Uczestnikami”, które:
a) mają ukończone 18 lat lub  niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
b) posiadają profil na portalu Facebook
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3.  Zgłoszenie  nie  może  zawierać  treści  niecenzuralnych,  sprzecznych  z  prawem,  dobrymi  obyczajami,
naruszać praw i dobrego imienia osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub
zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie
spełniają powyższych warunków będą usuwane. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora  oraz osoby współpracujące z tymi 
podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Osoby spełniające kryteria wskazane w § 2, mogą przystąpić do udziału w konkursie poprzez umieszczenie
w  komentarzu  pod  postem  konkursowym  z  dnia  24.04.2020  r.,  na  profilu
https://www.facebook.com/Wektormedia zdjęcia  przedstawiającego sposób  w jaki  spędzają  czas  w trakcie
kwarantanny. Zdjęcie może przedstawiać, pracę, naukę, czas  wolny spędzany samodzielnie lub z rodziną,
zainteresowania, pasje itp.
2.  Dodanie  komentarza  ze  zdjęciem,  jest  równoznaczne  z  udziałem w konkursie.  Każdy  uczestnik  może
przesłać tylko jedno zgłoszenie.
3. Zgłoszenia do konkursu   można składać od 24.04.2020 r. do 04.05.2020 r. do godziny 00.00, przesłane po
wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. 
4.  Organizator  konkursu  wyłoni  5  zdjęć  z  największą  liczbą  lajków  przydzielając  ich  autorom  nagrody.
Przydzielone zostaną 2 zestawy nagród głównych dla zdjęć z największą liczbą  lajków oraz 3 zestawy nagród
dodatkowych dla kolejno trzech najbardziej lubianych zdjęć, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
5.  Ogłoszenie  zwycięzców nastąpi  dnia  05.05.2020 r.,  do godziny 15:00 poprzez umieszczenie  na profilu
informacji o rozstrzygnięciu konkursu. 
6. Zwycięzcy mogą zgłosić się po odbiór nagród w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od
umieszczenia informacji o wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, legitymując się
dowodem osobistym, lub z opiekunem prawnym (jeśli zwycięzca nie ma ukończonych 18 lat)   w siedzibie
Organizatora - Żagań, ul. Jana Pawła II 19.
7.  W przypadku  nie  odebrania  nagrody  przez  Zwycięzcę  w  określonym terminie,   nagroda  pozostaje  w
dyspozycji Organizatora.

§ 4 NAGRODY
1. W konkursie przewidziano 2 (słownie: dwa) następujące zestawy nagród głównych oraz 3 zestawy nagród
dodatkowych:
a) Nagroda główna zawiera:
- Maskotka z logo Wektormedia
- Koszulka z logo Wektormedia
- Kubek z logo Wektormedia
- notes z logo Wektormedia
- bidon termiczny
b) Nagroda dodatkowa zawiera:
- Maskotka z logo Wektormedia
- Kubek z logo Wektormedia

https://www.facebook.com/Wektormedia
https://www.facebook.com/Wektormedia


- notes z logo Wektormedia
2 Nagrody zostaną przydzielone losowo wyłonionym uczestnikom konkursu, bez możliwości wyboru wzorów 
lub kolorów.
3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju lub ekwiwalent
pieniężny.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§5 Reklamacje 
1.Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą być składane, 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres
mailowy  biuro@wektormedia.pl Organizatora,  w  formie  mailowej  tytułem  „#zostanwdomu”.
Reklamacje  powinny zawierać oznaczenie  Uczestnika jego imię i  nazwisko,  adres  korespondencyjny oraz
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich
    otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora odpowiedzią mailową, wysłaną na adres mailowy, 
    z którego nadana została reklamacja, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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.
2. 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.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
4. 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.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie  danych osobowych.  Administratorem tych  danych w rozumieniu  obowiązujących przepisów jest
wyłącznie Wektor Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu 68-100, ul. Jana Pawła II 19. . Dane osobowe Uczestników
będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu
wyłącznie dla celów związanych z wydaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody. 
6. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia, udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie
Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: Internet,
b. terytorium: bez ograniczeń.
7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie
zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.


