
Regulamin Konkursu 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Wygraj publikacje edukacyjne
oraz gadżety”, zwany dalej „Konkursem”. Konkurs odbywa się na blogu 
„http://www.klaudiawaryszaklubas.pl/” oraz stronie fan-page „Kaudia Waryszak-Lubaś – Edukacja 
Antydyskryminacja” w serwisie Facebook.com pod adresem 
„https://www.facebook.com/klaudiawaryszaklubas” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorką konkursu jest autorka bloga „Klaudia Waryszak-Lubaś. Edukacja 
antydyskryminacja”, „http://www.klaudiawaryszaklubas.pl/” – Klaudia Waryszak-Lubaś 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia 
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatorki konkursu. 

3. Fundatorką nagród w konkursie jest Organizatorka, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-
KLATKA oraz Stowarzyszenie Amnesty International Polska

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurs trwa od dnia 30.05.2017 do dnia 11.06.2017 do godz. 23:59 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem/czką konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 



2. Zgłoszenie konkursowe obejmuje: 

 Publiczne udostępnienie postu konkursowego na tablicy Facebookowej z hasztagami 
#edukacjaantydyskryminacja, #klaudiawaryszaklubas

Polubienie fanpage Stowarzyszenia praktyków dramy STOP-KLATKA pod linkiem 
https://www.facebook.com/praktycydramy/

Polubienie fanpage Amnesty International Polska pod linkiem 
https://www.facebook.com/amnestypolska/

Polubienie fanpage Klaudia Waryszak-Lubaś. Edukacja antydyskryminacja pod linkiem 
https://www.facebook.com/klaudiawaryszaklubas/

3. Uczestnikami/czkami biorącymi udział w konkursie na stronie Facebooka mogą być osoby 
posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook i przestrzegające regulamin
Facebooka, znajdujący pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
[imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail oraz w przypadku wygranej adres korespondencyjny do 
przesyłki nagrody] za pośrednictwem fan page'a 
„https://www.facebook.com/klaudiawaryszaklubas/” oraz adresu mailowego 
edukacja@klaudiawaryszaklubas.pl

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik/czka potwierdza, że: akceptuje postanowienia Regulaminu 
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w 
Regulaminie 

6.Uczestnik/czka Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie 
Konkursowe. 

7. W Konkursie zwycięży jedna osoba. Zwycięzca/czyni zostanie poinformowany/a w poście 
„Rozstrzygnięcie Konkursu ” na stronie „www.klaudiawaryszaklubas.pl”. Dane osobowe, 
zawierające adres do wysyłki zwycięzca/czyni przekażą na e-mail organizatorki: 
edukacja@klaudiawaryszaklubas.pl do dnia 18.06.2017. 
8. Najpóźniej w dniu 14.06.2017 do godziny 20.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu. 

§4 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są publikacje edukacyjne oraz gadżety (3 badziki, smycz) 

2. Jury (autorka bloga „Klaudia Waryszak-Lubaś. Edukacja antydyskryminacja” - Klaudia 
Waryszak-Lubaś) spośród wszystkich zgłoszeń, które spełnią WSZYSTKIE zasady 
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konkursu,wylosuje na filmiku imię i nazwisko osoby zwycięskiej.

3. Nagrody zostaną wysłane do Laureata/tki drogą pocztową na koszt Organizatorki w przeciągu 14
dni od daty do ogłoszenia wyników tj.14.06.2017. 

4.Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy. 

5.Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 

6.Zobowiązanie Organizatorki do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie 
obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7.Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatorkę działania 
Poczty Polskiej. 

8.Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn 
po stronie Uczestnika/czki. 

9.Nagrody w niniejszym konkursie nie przekraczają wartości 759 zł. Zgodnie z art. 21. Ust. 1 pkt 
68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody te są zwolnione z obowiązku 
pobrania i opłacenia podatku dochodowego. 

§5 Zastrzeżenia 

1. Organizatorka zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników oraz do usuwania ich 
bez podania przyczyny. 
2. W szczególnych przypadkach Organizatorka zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

§6 Postanowienia końcowe 

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

2.Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie 
nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika/czki Konkursu, niezawinione przez Organizatorkę,

3.Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie 
trwania Konkursu. 

4.Organizatorka Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 
daty i godziny publikacji wyników Konkursu. 

5.Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga 



Organizatorka.

6.Organizatorka zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria 
techniczna lub inne niezależne od Organizatorki przyczyny. O ewentualnym odwołaniu Konkursu 
Organizatorka poinformuje na swoim profilu fan-page na Platformie Facebook. 

7.Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany z 
serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników/czki Konkursu w związku z 
Konkursem (np. Komentarze, pytania, skargi itp.) powinny być adresowane do Organizatorki. 


