
REGULAMIN  KONKURSU „WSPOMNIENIA Z WAKACJI” 

(dalej: „Regulamin”, „Konkurs”) 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 

wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000135921, NIP: 525-15-

75-456, REGON: 011990066, reprezentowaną przez Krystynę Aldridge - Holc – Prezes Zarządu 

2. Konkurs trwa od dnia 31 sierpnia 2020r., od godziny 10:00 do dnia 6 września 2020r. do godziny 

20:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu ani 

współpracujące przy jego organizacji. W przypadku wzięcia udziału w Konkursie przez ww. osoby, 

zostaną one wykluczone z Konkursu oraz pozbawione ewentualnych praw do nagrody w Konkursie. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

- wstawić na swoim koncie w portalu społecznościowym Instagram wykonane przez uczestnika 

zdjęcie nawiązujące do wakacyjnych wspomnień i oznaczyć je następującymi hasłami: 

#konkursjestesmydladzieci i @FundacjaPolsat łącznie; 

Wykonanie powyższych czynności jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie (dalej: 

„zgłoszenie”).  

4. Zgłoszenie do konkursu nie może zawierać treści wulgarnych, ani żadnych innych, które można 

obiektywnie uznać za nieprzyzwoite lub obraźliwe, nie mogą być zniesławiające, znieważające lub 

naruszać dóbr osobiste Organizatora ani osób trzecich. Wszelkie zgłoszenia, które zostaną uznane 

przez Komisarza za naruszające niniejsze postanowienia, zostaną usunięte, a Komisarz może podjąć 

wszelkie działania i skorzystać ze wszelkich środków prawem przewidzianych dla tego typu naruszeń.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, nieczytelne, niekompletne lub 

nieprawidłowe, a wszystkie tego typu zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po zakończeniu 

konkursu żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet 

nie stanowi dowodu wzięcia udziału w konkursie. 

 

 §3 NAGRODY 

 

1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 10 (dziesięć) nagród (dalej: „Nagrody”) w postaci kodu 

aktywacyjnego do serwisu IPLA o wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Kod upoważnia do 

miesięcznego, nieograniczonego i darmowego dostępu do pakietu iplaDzieci (zawartość pakietu 

dostępna pod linkiem: https://www.ipla.tv/pakiety/dzieci/Kanaly-TV). 

https://www.ipla.tv/pakiety/dzieci/Kanaly-TV


2.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

 

 §4 PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Organizator w terminie wskazanym w § 1 pkt. 3 będzie przeglądał Pocztówki przesyłane przez 

Uczestników na podstawie dokonanych przez Uczestnika prawidłowych oznaczeń, zgodnie z 

Regulaminem. 

2. W przypadku, gdy jeden z Uczestników wyśle więcej niż jedno zgłoszenie, które zakwalifikowało go 

do zdobycia kilku nagród, przysługuje mu prawo do 1 jednej nagrody, w oparciu o zgłoszenie wysłane 

najwcześniej. 

3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o 

wygranej do dnia 7 września 2020r. za pomocą portalu społecznościowego poprzez który dokonali 

zgłoszenia.  

4. Sposób odbioru i dostarczenia Nagród określi Organizator każdorazowo w wiadomości przesłanej do 

Uczestnika za pośrednictwem portalu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia uprawniającego do 

Nagrody.  

5. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator wyznaczy po 

osobę odpowiedzialną za przebieg Konkursu (dalej: „Komisarz”). Komisarz, wyznaczy 4 osoby, 

stanowiące Jury, które będzie odpowiedzialne za weryfikację wyników konkursu i wyłonienia 

Laureatów.   

 

 §5 REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany 

§ 1.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, 

adres email lub nick i wskazanie portalu, z którego Uczestnik zgłosił się do Konkursu, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisarza w terminie 14 dni od dnia doręczenia uczestnikowi 

Komisji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

  §6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Fundacją „POLSAT” z 

siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000135921, NIP: 525-15-75-456, REGON: 011990066 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu sporządzenia 



listy uczestników i laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród 

oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych (UE) 2016/679 oraz przepisami obowiązującymi w chwili rozpoczęcia Konkursu. Wszelkie 

informacje w tym zakresie  oraz w zakresie polityki prywatności Organizatora dostępne są pod 

adresem:  

https://www.fundacjapolsat.pl/bin/d21dbf113a7e1f4a4039a9b59b1ce6f6.pdf 

 

 

  §8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 
1.  Organizator upoważnia Komisarza do podejmowania decyzji w sprawie: 

 a) Wykluczania Uczestników Konkursu, oraz  
 b) sprawdzania i ogłaszania wyników konkursu oraz weryfikacji kolejności zgłoszeń i 
weryfikacji  ich prawidłowości; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez       
 podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 
3.  W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej 
https://www.fundacjapolsat.pl/aktualnosci/ lub w siedzibie Organizatora. 
4. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem polskim, a sądy polskie mają   

jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów z wynikających z tytułu naruszeń 
Regulaminu. 

 

https://www.fundacjapolsat.pl/bin/d21dbf113a7e1f4a4039a9b59b1ce6f6.pdf
https://www.fundacjapolsat.pl/aktualnosci/

