
REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  („Regulamin”)  określa  zasady  konkursu  organizowanego  pod  nazwą

„Wawerski Walenty” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel Centrum Handlowego Ferio Wawer w Warszawie, przy ul.

Kazimierza Szpotańskiego 4, 04-760 Warszawa („CH Ferio Wawer”) - BHK Kraków Joint Venture

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (00-493),  przy  ul.  Prusa  2,  zarejestrowana  w  rejestrze

przedsiębiorców  prowadzanym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie  XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052751, REGON:

010002741, NIP: 5260032703, o kapitale zakładowym 58.000,00 zł („Organizator”), zaś agencją

wspierającą  Organizatora  w  organizacji  Konkursu  jest  Ansamble  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w

Warszawie,  przy  ul.  Chmielnej  2  lok.  31,  00-020  Warszawa,  zarejestrowaną  w  rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:

0000601923,  REGON:  363727169,  NIP:  5252647318,  o  kapitale  zakładowym  350.000,00  zł

(„Agencja”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs  prowadzony  jest  na  stronie  internetowej  portalu  społecznościowego  pod  adresem:

www.facebook.com („Facebook”)  oraz  za  pośrednictwem  profilu  Facebook  Organizatora  pod

adresem: www.facebook.com/FerioWawer („Profil Ferio Wawer”).

5. Celem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie,

pięciu  osób – będących  zwycięzcami  Konkursu,  które  za  pośrednictwem Profilu  Ferio  Wawer

odpowiedzą w komentarzu na pytanie konkursowe „za co najbardziej kochasz Wawer?”.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia

29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww.

ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

7. Zgłoszenie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  zapisanych  w

Regulaminie.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które wyrażą wolę uczestnictwa w Konkursie

poprzez odpowiedź na pytanie zamieszczone w poście konkursowym („Uczestnik”).
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2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub

w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem.

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

§ 3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 06.02.2017 r. od godziny 11, do dnia 10.02.2017 r. do godziny 21 („Termin

Konkursu”).

2. Publikacja  wyników  Konkursu  odbędzie  się  na  Profilu  Ferio  Wawer  w  dniu  11.02.2017  r.  o

godzinie 12

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnik  zgłasza  swój  udział  w  Konkursie  poprzez  udostępnienie  postu  konkursowego  za

pośrednictwem indywidualnego profilu prowadzonego na Facebook Uczestnika i zamieszczenie

pod w/w postem swojego komentarza odpowiadającego na pytanie konkursowe zamieszczonego

na Profilu Ferio Wawer („Zgłoszenie”). 

2. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń, z zastrzeżeniem iż niezależnie od ilości

Zgłoszeń, Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą w Konkursie.

3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy prześlą Zgłoszenie w Terminie Konkursu oraz

spełnią warunki określone w Regulaminie. 

4. Zgłaszając  swoje  uczestnictwo  w  Konkursie,  Uczestnik  jednocześnie  akceptuje  Regulamin  i

zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  otrzymania  lub  opóźnione  otrzymanie

Zgłoszenia,  a  także  za  brak  możliwości  dokonania  Zgłoszenia  z  przyczyn  niezależnych  od

Organizatora,  a  w  szczególności  leżących  po  stronie  dostawcy  usług  internetowych  lub

wynikających z działania siły wyższej.
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6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  osób,  które  nie

przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie  obowiązującego w

zakresie objętym Konkursem.

§ 5. PRZYZNANIE I ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest pięć dwuosobowych zaproszeń o wartości 200 zł każdy na

kolację w restauracji Stacja Wawer ufundowanych przez BHK Joint Venture Sp. z o.o. i o łącznej

wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) („Nagroda”).

2. Głównymi czynnikami wpływającymi na decyzje dotyczące wyboru pięciu Laureatów będzie ich

pomysłowość  oraz  oryginalność  odpowiedzi  według  uznania  komisji  konkursowej  poprzez

odpowiednią argumentację odpowiedzi na zawarte w poście konkursowym pytanie.

3. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie wskazanym w Regulaminie,

za pośrednictwem Profilu Ferio Wawer. 

4. O wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu odbioru Nagrody Organizator powiadomi Laureata

lub Osoby Wyróżnione drogą elektroniczną w formie wiadomości prywatnej za pośrednictwem

Facebook.

5. Przyznawana  w  Konkursie  Nagroda  nie  podlega  zamianie  na  inną  nagrodę  rzeczową,  jej

równowartość pieniężną oraz przekazaniu osobom trzecim. 

6. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika, o

której  nie został  poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o

których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Laureat traci prawo do Nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Laureata Nagrody, z

przyczyn leżących po stronie tej osoby oraz zdarzeń losowych po stronie Organizatora.

8. Brak kontaktu z Laureatem w terminie do dnia 21.02.2017 r. zwalnia Organizatora z obowiązku

przekazania Nagrody.

9. Organizator  nie  będzie  zobowiązany  do  pokrycia  jakichkolwiek  kosztów  poniesionych  przez

Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie, odbiorem oraz korzystaniem z Nagrody.
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10. Laureaci  oświadczają,  że  wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  ich  wizerunku  oraz

podanie ich imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu  czuwać  będzie  trzyosobowa  komisja  konkursowa

ustanowiona przez Organizatora („Komisja”). 

2. W skład Komisji wchodzą: Katarzyna Kucybała, Alicja Wilczek, Jolanta Matyńska-Kalata

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w Regulaminie; 

b) ostateczne zatwierdzenie wyboru Laureata Konkursu w przypadku braku wyłonienia Laureata 

w trybie przewidzianym Regulaminem;

c) rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Konkursu;

d) czuwanie nad prawidłowością przebiegu i zakończenia Konkursu.

4. Komisja jest uprawniona do wyboru, spośród Uczestników, dodatkowych laureatów w ramach 

wyróżnień, którym przyznane mogą zostać dodatkowe nagrody ustanowione przez Organizatora. 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując  do  Konkursu,  każdy  Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości  i  potwierdza,  że

Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29

sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest

Organizator.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego

danych  osobowych  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  a  także  w  celach  promocyjnych  i

marketingowych.  Dane  osobowe  mogą  być  także  przetwarzane,  gdy  jest  to  niezbędne  dla

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

3. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednak  ich  nie  podanie  uniemożliwi  Laureatowi

otrzymanie  Nagrody.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  wglądu  w  dane  osobowe  oraz  ich

zmiany lub poprawienia.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych obejmujących imię i

nazwisko w celu ogłoszenia na Profilu Ferio Wawer wyników Konkursu.
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§ 8. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik jest upoważniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji dotyczącej przebiegu

Konkursu („Reklamacja”).

2. Wszelkie  Reklamacje  dotyczące  przebiegu  Konkursu  mogą być  składane do Organizatora  na

piśmie, w Okresie trwania Konkursu oraz do 3 dni od daty zakończenia Konkursu. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i

uzasadnienie  Reklamacji.  Reklamacja  powinna  być  przesłana  listem  poleconym  na  adres

Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: Konkurs Wawerski Walenty”.

4. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i poinformuje

pisemnie Uczestnika o zajętym stanowisku Organizatora.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść  Regulaminu  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Centrum Handlowego  Ferio

Wawer (www.ferio-wawer.pl)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną umieszczone na Profilu  Ferio Wawer oraz zaczynają

obowiązywać z dniem ich publikacji.

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. W Terminie Konkursu, Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie bez podania przyczyny,

poprzez  złożenie  Organizatorowi  oświadczenia  na  piśmie  zawierającej  treść  oświadczenia  o

odstąpieniu od udziału w Konkursie. 

6. W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  prawa  powszechnie

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
8. W przypadku  pytań  dotyczących  Regulaminu  lub  przebiegu  Konkursu  Organizator  Uczestnik

powinien kontaktować się z organizatorem pod adresem mailowym: facebook@ferio-wawer.pl.
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