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REGULAMIN KONKURSU „Z VIAPLAY W VECTRZE” 

DLA ABONENTÓW VECTRY 

(„REGULAMIN”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu „z Viaplay w Vectrze dla Abonentów Vectry” („Konkurs”) jest 

Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, art. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000089460, NIP: 586-204-06-90, REGON: 170801142, o kapitale 

zakładowym w wysokości 331.682.590,00 zł (wpłaconym w całości), zwana w dalszej 

części Regulaminu „Organizatorem”. Organizator jest także fundatorem dodatkowej 

nagrody pieniężnej przyznanej przez Organizatora na pokrycie podatku od nagrody, o 

którym mowa w § 4 Regulaminu. 

2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Viaplay Group Poland SP. Z.O.O., z siedzibą w 

Warszawie: przy Krakowskim Przedmieściu 13, 00-071 Warszawa, Poland, NIP: 

5252837533, zwanym w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”. 

3. Uczestnikami Konkursu są abonenci Organizatora, tj. osoby fizyczne o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, które na dzień dokonania skutecznego zgłoszenia w Konkursie łączy 

z Organizatorem umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwani w dalszej części 

Regulaminu „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które 

posiadają ważny paszport (lub dowód osobisty w przypadku osób posiadających status 

osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status 

na podstawie dowodu osobistego) uprawniający do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii 

na dzień wyjazdu będącego nagrodą w Konkursie oraz przez okres minimum 6 miesięcy 

od daty zakończenia tego wyjazdu. Powyższe wymagania odnoszą się także do osoby 

towarzyszącej zwycięzcy nagrody. Uczestnikami nie mogą być pracownicy 

i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej Organizatora oraz Fundatora, jak również ich 

najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia 

oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.  

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 13:30 i kończy z dniem 9 

października 2022 r. o godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”). 

5. Wyłonienie zwycięzcy nagrody w Konkursie („Laureat Nagrody”) nastąpi w dniu 

14 października 2022 r.  

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

8. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie 

postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 
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§ 2 Zasady Konkursu 

 

1. Po zapoznaniu się z informacją o Konkursie zamieszczoną w miejscach wskazanych w ust. 

3 poniżej, osoby chcące wziąć udział w Konkursie powinny w Czasie Trwania Konkursu, 

wejść na stronę internetową Organizatora pod adresem www.vectra.pl/konkursy, 

wypełnić prawidłowo wszystkie obowiązkowe pola formularza konkursowego oraz 

odpowiedzieć na poniższe pytania konkursowe: 

1) Jaki jest Twój ulubiony klub Premier League i dlaczego? (max. 300  znaków). 

2) Kto został królem strzelców w sezonie 2020/2021 Premier League? 

a) Jamie Vardy 

b) Harry Kane 

c) Mohamed Salah. 

2. Osoby, które zgłoszą swój udział po Czasie Trwania Konkursu, nie podadzą wymaganych 

w formularzu danych osobowych, nie odpowiedzą lub nieprawidłowo odpowiedzą na 

pytania konkursowe, lub nie będą uprawnione do udziału w konkursie zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do 

Konkursu. Odpowiedzi na pytania konkursowe nie mogą być wulgarne, obraźliwe ani 

naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego. Organizator będzie 

prowadzić ewidencję wpływu odpowiedzi. 

3. Informacje o Konkursie wraz ze szczegółami związanymi z Konkursem umieszczone 
zostaną: 
1) na stronie internetowej www.vectra.pl/konkursy/, 

2) na kanałach planszowych Organizatora, 

3) w Regulaminie, w każdym Biurze Obsługi Klienta Organizatora, 

4) na portalu Facebook Organizatora pod adresem ww.facebook.com/cyfrowavectra oraz 

na Instagramie Organizatora pod adresem www.instagram.com/vectra.pl/.                                          

5. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili kryteria Konkursu wypełniając formularz zamieszczony                      

na stronie www.vectra.pl/konkursy/ (poprawnie wykonali zadanie konkursowe oraz 

wypełnili wszystkie dane wymagane w formularzu konkursowym) wezmą udział 

w wyłonieniu Laureata Nagrody ufundowanej przez nadawcę platformy streamingowej 

Viaplay (Fundatora). Nagroda zostanie przyznana osobie, która spełni powyższe warunki 

oraz udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie wskazane w ust. 1 pkt 2) powyżej 

i przedstawi najciekawszą i najbardziej oryginalną, w ocenie komisji konkursowej, 

odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 1 pkt 1) powyżej. W skład komisji konkursowej 

wchodzi jedna osoba wyznaczona przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). 

6. Po wyłonieniu Laureata Nagrody, Organizator poinformuje Laureata Nagrody o 

zwycięstwie do dnia 21 października 2022 r. na adres e-miał podany przez Laureata 

Nagrody w formularzu konkursowym. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na 

stronie www.vectra.pl/konkursy/. 

7. Każdy z Uczestników przesyłając swoje zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi na pytanie 

otwarte, które są przejawem jego własnej, indywidualnej twórczości o oryginalnym 

charakterze i są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, 

gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem 

faktycznym lub prawnym, Uczestnik ten, w przypadku ewentualnych roszczeń podmiotów 

trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, oraz oświadcza, że ureguluje 
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wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora lub Fundatora koszty i 

szkody. 

W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji 

z Konkursu bez względu na jego etap.  

8. Z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie do Organizatora, Uczestnik udziela 

Organizatorowi wyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, 

przenoszalnej, nieodpłatnej licencji na posługiwanie się tekstem przesłanej odpowiedzi na 

pytanie otwarte (ust. 1 pkt 1) powyżej), dalej zwaną „Licencją”. Licencja obejmuje 

również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych 

modyfikacji tekstu przesłanej odpowiedzi, a także prawo do decydowania przez 

Organizatora o pierwszym publicznym jej udostępnieniu. 

9. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:  

1) rozpowszechnianie, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów 

i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, 

odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:  

a) za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i 

sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i 

satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym 

przez siebie miejscu i czasie; 

b) za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym 

nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych.  

c) utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora 

fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym 

techniką drukarską; 

d) wprowadzanie do obrotu.  

 

§ 3 Nagroda w Konkursie 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd dla dwóch osób (Laureata Nagrody i pełnoletniej osoby 

towarzyszącej) na dwudniowy pobyt w Londynie od 14 stycznia do 15 stycznia 2023 r. 

(„Nagroda”). Pobyt ten uwzględnia: 

1) dwa bilety na mecz: Chelsea FC – Crystal Palace FC na stadionie Stamford Bridge 

w Londynie, w sobotę 14 stycznia 2023 r. (gościnne miejsca na West Stand); 

2) dwa bilety lotnicze w klasie turystycznej, British Airlines, na loty Warszawa – Londyn – 

Warszawa: 

14.01. Warszawa – Londyn Heathrow 07:55 – 09:45 

16.01. Londyn Heathrow – Warszawa 15:15 – 18:50; 

3) dwie noce w pokoju dwuosobowym, w 3* hotelu w Holiday Inn Express London Earl’s 

Court w Londynie; 

4) polisę ubezpieczeniowa w podróży dla Laureata Nagrody i osoby towarzyszącej. 

2. Organizator i Fundator zastrzegają, iż termin wyjazdu (przelotu, zakwaterowania i meczu) 

może ulec zmianie z uwagi na harmonogram meczów Premier League. W przypadku braku 

możliwości skorzystania z Nagrody przez Laureata Nagrody w nowym terminie 

wynikającym z harmonogramu meczów, Laureat Nagrody niezwłocznie poinformuje o tym 
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fakcie Fundatora i Organizatora tracąc prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda 

zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego odpowiedzi zostały najwyżej ocenione 

przez Komisję Konkursową. 

3. Wartość Nagrody wskazanej § 3 punkt 1 Regulaminu wynosi 1.850 euro (słownie: jeden 

tysiąc osiemset pięćdziesiąt euro), co w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia 

12 września 2022 r., godz. 09:32, stanowi kwotę 8.695,00 zł (słownie: osiem tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100 groszy). Dodatkowo przyznana zostaje 

nagroda pieniężna o wartości 966 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 

00/100 groszy). Łączna wartość nagrody wraz z nagrodą pieniężną wynosi 9,661 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100 groszy). Nagroda 

pieniężna w wysokości 966 zł nie podlega wypłacie i zostanie przekazana do Urzędu 

Skarbowego stanowiąc zapłatę podatku, o którym mowa w § 4. 

4. Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody zostaną określone bezpośrednio 

pomiędzy Laureatem Nagrody a Organizatorem. Fundator nie zapewniają wyżywienia w 

hotelu, czy voucherów na jedzenie, dojazdów z/na lotniska, a wszelkie inne (poza 

meczem) zajęcia w czasie wolnym pozostają wyłącznym kosztem Laureata Nagrody i jego 

osoby towarzyszącej. 

5. Nagroda nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 

r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  

6. Nagroda jest nieprzenoszalna, a jej przekazanie nie może zostać odroczone w czasie, 

z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze powyżej. Laureatowi Nagrody nie przysługuje 

prawo do ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę lub zamiany na inne świadczenia, także 

w przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody przez Laureata Nagrody. W przypadku 

rezygnacji przez Laureata Nagrody z odbioru Nagrody, rezygnacja obejmuje również 

dodatkową kwotę na pokrycie należnego podatku, o której mowa w ust. 3 zdanie drugie 

powyżej.   

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wypełnienie przez Laureata Nagrody i przekazanie 

Organizatorowi protokołu odbioru Nagrody zawierającego wszystkie dane Laureata 

Nagrody umożliwiające odprowadzenie należnego podatku od Nagrody przez Organizatora 

– w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora do Laureata Nagrody 

protokołu na adres e-mail wskazany przez Laureata Nagrody w formularzu zgłoszeniowym 

do Konkursu. W przypadku braku odpowiedzi e-mail przez Uczestnika w terminie, o którym 

mowa powyżej, Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu drogą mailową oczekując 

na odpowiedź kolejne 3 dni robocze od daty wysłania drugiego wiadomości e-mail do 

Laureata Nagrody. W przypadku niedostarczenia Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego protokołu w powyższym terminie, Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, 

a prawo do ubiegania się o jej wydanie wygasa. W wypadku, o którym mowa w zdaniu 

powyżej Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego odpowiedzi zostały 

najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. 

8. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odebrania 

Nagrody niewynikający z okoliczności leżących po ich stronie, jej niewykorzystanie lub 

skrócenie pobytu przez Laureata Nagrody, jak również w przypadku niemożliwości 

kontaktu z Laureatem Nagrody z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub 

błędnych danych albo ich niepodania. Powyższe dotyczy także przypadku, gdy z uwagi 
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zmiany harmonogramu meczów Laureat Nagrody nie może z niej skorzystać w nowym 

terminie. 

 

§ 4 Pobór podatku 
 

1. Nagroda uzyskana w Konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi Nagrody, lecz pobrana 

i przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Organizator jako podmiot wydający Nagrodę Laureatowi Nagrody jest płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Nagrody 

wygranej w Konkursie. Organizator przekaże Nagrodę Laureatowi Nagrody i pobierze oraz 

odprowadzi należny podatek od Nagrody. 

 

§ 5 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być 

składane Organizatorowi na piśmie, najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r. na adres: 

Vectra S.A. 

al. Zwycięstwa 253 

81-525 Gdynia, 

z dopiskiem: Konkurs „z Viaplay w Vectrze dla Abonentów Vectry”. 

2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. 

3. Reklamacja powinna być podpisana przez Uczestnika oraz zawierać imię, nazwisko, 

dokładny adres Uczestnika, jak również uzasadnienie reklamacji i treść żądania. 

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data 

stempla pocztowego. 

5. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Organizator rozpatrzy otrzymaną 

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego Uczestnika o zajętym stanowisku. 

6. Decyzje Organizatora podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. 

7. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – tj. Vectra S.A., 

z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000089460, NIP: 586-204-06-90, REGON: 170801142, kapitał zakładowy 

331.682.590,00 zł (wpłacony w całości), e-mail: kontakt@vectra.pl („Administrator”). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem e-mail: iod@vectra.pl, lub listownie: Vectra S.A., al. Zwycięstwa 253, 81-525 

Gdynia. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, 
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w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – („RODO”).  

4. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Uczestników: imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer abonenta Vectra 

S.A., a w przypadku Laureata Nagrody dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia 

podatkowego Nagrody, w tym numer NIP oraz numer i data ważności dokumentu 

tożsamości uprawniającego do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii („Dane osobowe”). 

5. Każdy osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna wskazać w formularzu 

konkursowym swoje Dane osobowe oraz wyrazić dobrowolną, jednoznaczną i świadomą 

zgodę na przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, jego 

przebiegu, w tym wydania oraz realizacji Nagrody, czy ewentualnej reklamacji, przez 

Administratora. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na opublikowanie swoich danych (imię, 

nazwisko i miasto) w przypadku wyłonienia go jako Laureata Nagrody (otrzymania 

Nagrody przewidzianej Konkursem) na stronie internetowej www.vectra.pl/konkursy/ 

przez okres 90 dni od daty poinformowania Laureata Nagrody o zwycięstwie w Konkursie. 

Podanie przez Uczestnika Danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym udziału w Konkursie. 

6. Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych i cele przetwarzania: 

1)  przeprowadzenie Konkursu oraz przyznanie Nagrody, w tym postępowanie 

reklamacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO); 

2)  wydanie Nagrody oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

3)  prawnie uzasadniony interes Organizatora (Administratora), w celu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

7. W każdej chwili Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Danych osobowych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych 

powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe w tych celach, chyba że 

będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestników lub Dane osobowe będą 

niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Uczestnikom przysługuje prawo do: cofnięcia udzielonej zgody (pozostanie to jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych, którego dokonano 

przed jej cofnięciem), dostępu do swoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawiania) swoich Danych osobowych, usunięcia, ograniczenia lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia Danych osobowych, 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

8. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez Administratora przez okres 

niezbędny do osiągnięcia celów określonych w ust. 6 powyżej, jednak nie dłużej niż przez 

okres wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących Konkursu). 

Dane osobowe dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości będą przechowywane 

przez okres 5 lat od końca roku w którym przeprowadzono Konkurs. 
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9. Dane osobowe Uczestników nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem 

(i) przekazania organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, (ii) przekazania 

podmiotom przetwarzającym, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, hosting IT, prowadzącym 

obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne, operatorom pocztowym, kurierom na 

potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie dostarczenia Nagrody, rozpatrzenia 

zgłoszonych reklamacji, (iii) przekazania podmiotom (w tym Fundatorowi) wspierającym 

Organizatora w przeprowadzeniu Konkursu, w wydaniu i realizacji Nagrody oraz 

podmiotom z Grupy Kapitałowej Organizatora, partnerom Organizatora współpracującym 

w zakresie realizacji Konkursu i Nagrody.  

10. Dane osobowe Uczestników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

podlegają profilowaniu. 

11. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych osoby towarzyszącej Laureatowi 

Nagrody wszelkie informacje (podstawa prawna, cele, zakres, klauzula informacyjna) 

znajdują się w Formularzu Oświadczenia dla osoby towarzyszącej, który zostanie 

przekazany Laureatowi Nagrody.    

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji 

powszechnych sądów polskich. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

4. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za 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.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania 

Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na 

pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu 

publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników. Zmiany 

Regulaminu będą komunikowane w miejscach wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany 

ani popierany przez Facebook, ani z nim związany. 

 

 


