
REGULAMIN KONKURSU 

„Pływam bez Promili” 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pływam bez promili” („Konkurs”) jest Stowarzyszenie Polska 

Wódka - Polish Vodka Association z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000271212. 

2. Konkurs będzie trwał od 14 sierpnia 2018 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59 („Okres 

trwania Konkursu”). 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony 

https://www.facebook.com/plywambezpromili prowadzonej w serwisie społecznościowym Facebook. 

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany ani 

związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. 

Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych 

podmiotów.  

§2. 

Warunki udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, z wyłączeniem osób 

wskazanych w ust. 2, posiadające swój profil osobowy na portalu Facebook oraz polubiły Fanpage - 

https://www.facebook.com/plywambezpromili. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej, członkowie organów oraz 

osoby zatrudnione w ramach jakiegokolwiek stosunku prawnego przez Organizatora oraz podmioty 

biorące udział w organizacji Konkursu, jak również ich osoby najbliższe. Za osoby najbliższe uznaje się 

krewnych oraz powinowatych do 3. stopnia linii prostej oraz do 6. stopnia linii bocznej, małżonków, 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz w faktycznym pożyciu.  

3.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów kampanii „Pływam bez Promili”. 

4.  Zgłoszenia w Konkursie uczestnicy dokonują za pośrednictwem strony 

https://www.facebook.com/plywambezpromili. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania jednego 

aktywnego profilu użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook. Zabronione jest tworzenie 

dodatkowych profili użytkownika wyłącznie w celu zwiększenia swoich szans na wygraną w drodze 

ponownego Zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik bierze udział w 

Konkursie przy wykorzystaniu więcej niż jednego profilu użytkownika, jest on uprawniony do usunięcia 

Uczestnika z Konkursu oraz uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie, załącza pod postem wykonane przez siebie zdjęcie. 
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6.  Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno przedstawiać sposób spędzania czasu wolnego nad wodą 

podczas wakacji oraz krótki przepis na dobry wypoczynek nad wodą. 

7.  Zdjęcie nie może być udostępnione w żadnym innym konkursie online a także musi być własnością 

osoby zamieszczającej zdjęcie. 

8.   Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. 

§3. 

Prawa autorskie 
 

1. Z chwilą zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu Uczestnik: 
i. Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do Zdjęcia, które nie są 

obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 

ii. Oświadcza, iż Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a 

także, iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na Zdjęciu 

na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu. 

§4. 

Warunki nagradzania 

1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu nagrodzone zostaną 32 zgłoszenia, wybrane przez Komisję 

Konkursową.  

2. Zwycięzcom Konkursu przysługuje po 1 nagrodzie z puli 30 sztuk koszulek oraz dwie nagrody specjalne 

- osoby wybrane przez Komisję Konkursową zdobędą po 1 wodoszczelnym worku i 1 koszulce.  

3. Niezależnie od liczby dokonanych prawidłowo Zgłoszeń Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę 

w bieżącym sezonie wakacyjnym. 

5.  Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za Nagrodę. 

6.  Organizator zobowiązuje się do przekazania Zwycięzcy Konkursu informacji o wygranej w Konkursie w 

terminie 14 dni od zakończenia Okresu trwania Konkursu. 

7.  Warunkiem otrzymania nagród przez Zwycięzcę Konkursu jest podanie danych teleadresowych 

niezbędnych do wysłania nagrody oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za 

pośrednictwem wiadomości przesłanej w ramach serwisu Facebook, o treści: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez 

administratora – Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association, ul. Złota 59, 00-120 

Warszawa (dalej: „Administrator”) i przyjmuję do wiadomości, że: 

i. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody; 

ii. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania mi nagrody za udział w konkursie 

„Pływam bezpiecznie i bez promili”, na wskazany przeze mnie adres, adres e-mail lub numer 

telefonu; 

iii. po wysłaniu nagrody moje dane zostają automatycznie usunięte;  



iv. mam prawo cofnąć moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych 

przed wycofaniem zgody; 

v. mam prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa; 

vi. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby  wysłać nagrodę na 

podane przeze mnie dane kontaktowe.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z 

Panią Dorotą Antochów, e-mail: dorota.antochow@pva.org.pl 

8.  Nagroda uzyskana w ramach Konkursu zostanie przesłana na koszt Organizatora pocztą poleconą na 

adres wskazany przez Zwycięzcę. Nagroda uzyskana w Konkursie zostanie wysłana w terminie 21 dni 

od dnia otrzymania danych teleadresowych Zwycięzcy. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia prawdziwości danych teleadresowych oraz innych 

niezbędnych danych. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody uzyskanej w Konkursie przez 

Zwycięzcę, jeżeli przekaże tę nagrodę na adres podany przez Zwycięzcę. W przypadku nieodebrania 

nagrody uzyskanej w Konkursie przekazanej na adres podany przez Zwycięzcę, pomimo dwukrotnego 

awiza, Zwycięzca traci prawo do tej nagrody.  

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty lub firm 

kurierskich. 

12.  Zwycięzca nie może przekazać innej osobie prawa do odbioru nagród uzyskanych w Konkursie. 

§5. 

Reklamacje 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może poinformować 

Organizatora do końca dnia 30.08.2018. 

2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Konkursem drogą elektroniczną, 

na adresy e-mailowe podane na stronie https://www.facebook.com/plywambezpromili oraz na adres 

siedziby Organizatora. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, 

b) dokładny opis i powód reklamacji, 

c) adres e-mail podany przez Uczestnika, 

d) przybliżoną datę i godzinę Zgłoszenia do Konkursu. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem zwykłym na adres podany 

w reklamacji. Powiadomienie zostanie wysłane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 
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§6.  

Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub 

nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora uczestnikiem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę 

innych danych uniemożliwiających uczestnictwo w Konkursie lub świadczenie nagród uzyskanych w 

Konkursie. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej w Konkursie. 

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy czynności wykonywane przez 

niego w związku z Konkursem naruszały będą prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

§7. 

Postanowienia końcowe 

1. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association z 

siedzibą przy ul. Złotej 59 w Warszawie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji 

Konkursu, w tym w szczególności dla celów ustalenia Zwycięzców. Uczestnicy mają prawo do wglądu do 

swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania 

nagród.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/plywambezpromili. Zmiana niniejszego Regulaminu nie może wpływać na 

prawa nabyte przez Uczestników. 

4. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

5. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygane będą się w miarę możliwości 

w sposób polubowny.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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