
 Regulamin konkursu „Rodzinka w Karczmie!”

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Rodzinka w Karczmie”
(„Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com. 

2.Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest :

Karczma Warmińska s.c.
W.A.T. Dowgiałło

ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
NIP 739-28-43-569

3.Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na fan page’u
(https://www.facebook.com/KarczmaWarminska/) („Fan Page”). 

4.Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: 

a. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Fan Page (https://www.facebook.com/KarczmaWarminska/)
na portalu Facebook przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do Fan Page‘u na portalu Facebook. 

b. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazanew §3 ust 1 Regulaminu. 

c. „Konkurs” – akcja opisana Regulaminem. 

d. „Aktywność” – udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe lub/i wykonanie zdjęcia, działań określonych
ragulaminem i przesłanie ich Organizatorowi zgodnie ze wskazówkami.

e. „Zwycięzca Konkursu” –uczestnik, który spełni wymagania określone regulaminem i którego zdjęcie zostanie
wybrane jako najlepsze.

f. „Nagroda” – nagroda w konkursie. 

g. „Okres” – czas trwania Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu. 

h. „Jury” – 3 osoby zatrudnione przez Organizatora;

j. „Organizator” :

Karczma Warmińska s.c.
W.A.T. Dowgiałło

ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd

NIP 739-28-43-569, których zadaniem będzie dokonanie wyboru. 

§ 2. 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 27.10.2017 r. do dnia 08.12.2017r. do
godziny 17.00. 



§ 3. 

Uczestnicy Konkursu 

1.W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który: 

a. Ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. posiada konto na portalu Facebook.com, 

c. posiada status „Fana” Fan Page’u organizatora na portalu Facebook.com, 

d. poprawnie wykona „Aktywność“, 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystywanie
udostępnionych danych osobowych w zakresie realizacji konkursu, w tym w szczególności na publikację Imienia i
Nazwiska na liście zwycięzców, jak również wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach marketingowych przez

Organizatora przesłanego zdjęcia.

3. Przed przystąpieniem do  Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie/
przesłanie zdjęcia pod wskazany w regulaminie adres lub przez Facebook, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z 
Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu 
i promocji Karczma Warmińska s.c.  W.A.T. Dowgiałło ul. Kościelna 1; 11-036 Gietrzwałd; NIP 739-28-43-569, 

a także na nieograniczone dysponowanie przesłanym zdjęciem z możliwością zamieszczenia go na fanpage`u 
Organizatora z imieniem autora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez 
Uczestników na Fan Page na portalu Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont 
Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest 
osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani 
stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 
Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one 
wykorzystane wyłącznie w celach marketingu i promocji  Organizatora.

§ 4. 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie jak najciekawszego i najbardziej kreatywnego zdjęcia oraz przesłanie
go w wiadomości na Facebooku Organizatora do dnia 15.12.2017r.. godz. 17:00. Zdjęcie przesłane przez
Uczestnika musi przedstawiać Uczestnika z rodziną w Karczmie Warmińskiej w Gietrzwałdzie. Uczestnik

przesyłając zdjęcie deklaruje, że jest jego autorem i posiada wszelkie prawa do tego zdjęcia a osoby znajdujące
się na zdjęciu wyrażają zgodę na jego publikację.

2. Uczestnik ponad to powinien polubić fanpage Organizatora, polubić post konkursowy  i udostępnić go na
swoim profilu.

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.

4. Każdego tygodnia aż do dnia 08.12.2017r. Organizator publikować będzie jedno, wybrane zdjęcie na swoim
fanpage`u, które weźmie udział w konkursie, a na które Fani będą mogli głosować poprzez polubienie tego

zdjęcia. 



5. Organizator (jury) spośród  nadesłanych zdjęć, wybierze 1 zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną w
postaci Zaproszenia na obiad o Karczmy Warmińskiej w Gietrzwałdzie dla 4 osobowej rodziny. 

6. Przesłanie zdjęcia  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook. 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których
pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały

fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa w Konkursie.

§ 5. 

Zwycięzcy i nagrody. 

1. Nagrodą główną jest Zaproszenie na obiad dla czteroosobowej rodziny ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu. 

3. Laureaci Konkursu będą ogłaszani każdego tygodnia do czasu zakończenia konkursu.

4. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie
otrzyma odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej w przeciągu 48 godzin, Organizator zastrzega sobie

prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi. 

5. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania
Nagrody. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania
Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 

8. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy na podany wcześniej adres korespondencyjny pocztą lub kurierem. 

§ 6. 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres mailowy Organizatora
karczma@karczma.pl, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 

4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą
elektroniczną. 

§ 7. 

Dane osobowe 

1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002.101.926) informuję, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora
danych tj. Organizatora w celu organizacji niniejszego konkursu oraz marketingu, promocji i reklamy produktów i

usług administratora danych i jego kontrahentów, a także w celach archiwalnych i dowodowych.



§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na

podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna,
prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła oraz innych niezależnych od Organizatora

przyczyn. 

6. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle
Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości nagrody określonej
w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w

szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony. 

8. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z organizatorem pod adresem karczma@karczma.pl


