
REGULAMIN 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest VarsoviaFX z siedzibą w Londynie, Talbot House, 204-226 Imperial 
Drive, Harrow, HA2 7HH, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 
8746313. 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „W Mamach jest Power” 
na portalu społecznościowym facebook.com. 

3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym facebook.com, na fanpage’u 
Organizatora: www. facebook.com/VarsoviaFX  

4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: 

a) „Zadanie” – zadania Uczestnika opisane szczegółowo w §4; 

b) „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Fanpage VarsoviaFX na portalu Facebook 
przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tego Fan Page na portalu Facebook;  

c) „FanPage” – strona, o których mowa w ust. 3 §1;  

d) „Konkurs” – akcja opisana w Regulaminie  

e) „Laureaci” – wyłonieni w oparciu o postanowienia §4 Uczestnicy;  

f) „Nagrody” – przedmioty opisane w ust. 2 §5  

g) „Regulamin” – niniejszy dokument  

h) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w ust. 
1 §3 Regulaminu. 

§2. Czas trwania Konkursu 

Konkurs prowadzony jest trwa od dnia 15 maja 2017r. do dnia 26 maja 2017r.  

§3. Uczestnicy Konkursu 

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

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) posiada konto (profil) na portalu facebook.com   

c) zostanie Fanem; 

d) poprawnie wykona Zadanie i oświadczy, że przysługują mu pełne prawa autorskie do niego; 

e) ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników VarsoviaFX Ltd i pracowników oraz członków 
ich najbliższych rodzin. 
 



2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
Organizator oświadcza, że pełny Regulamin jest publicznie dostępny na jego blogu. Wzięcie udziału w 
Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. 

4. Przesyłając swoje zdjęcia Uczestnik potwierdza, że posiada do nich prawa autorskie oraz posiada 
zgodę do użycia wizerunku osób przedstawionych na zdjęciu. 

5. Przesyłając teksty i/lub zdjęcia Uczestnik potwierdza, że mogą być one wykorzystane przez 
Organizatora poprzez umieszczenie ich na profilu FB Organizatora w ramach Konkursu oraz w 
ramach ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu. Organizator ma prawo zachować zdjęcia na profilu FB 
również po zakończeniu Konkursu oraz może je wykorzystywać na potrzeby marketingowe 
Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników 
na FanPage. Pełną odpowiedzialność za treść zgłoszenia i zdjęć nadesłanych Organizatorowi ponosi 
Uczestnik. Odpowiedzialność Uczestnika dotyczy w szczególności praw autorskich i praw do 
wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 
Uczestników do Kont (profili) Facebook.  

8. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi 
zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu lub/i nie 
wydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego 
Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

9. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja 
konkursu. Facebook.com nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z 
przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

10. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie 
podmiotowi zarządzającemu serwisem Facebook i będą one wykorzystane przez Organizatora 
wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie. 

§4. Zasady i harmonogram Konkursu 

1. Zadaniem uczestnika jest 
a) przesłanie Organizatorowi, w wiadomości prywatnej, zdjęcia ze swoją Mamą 

lub 
b) przesłanie Organizatorowi, w wiadomości prywatnej, życzeń dla swojej Mamy 

lub 
c) przesłanie Organizatorowi, w wiadomości prywatnej, tekstu, w którym uczestnik opowiada o 

swojej Mamie 

2. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 maja do 26 maja włącznie. Zgłoszenia przesłane poza terminem 
określonym powyżej nie będą uwzględniane przez Organizatora. 



3. Przesłane teksty i/lub zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Teksty i/lub zdjęcia 
spełniające warunki konkursu zostaną udostępnione na FanPage Organizatora. ".  

4. Weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej prawa odwołania. 
Zgłoszenia odrzucone przez komisję konkursową nie będą przedmiotem jakiegokolwiek 
wykorzystania przez Organizatora. 

5. Nagroda zostanie przyznana pierwszym 20 osobom, które zgłoszą się jako uczestnik konkursu oraz 
ich zgłoszenie zostanie poprawnie zakwalifikowane, przez Organizatora, do wzięcia udziału w 
konkursie. 

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

§5.Laureaci i Nagrody. 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Organizator. 

2. Laureatami Konkursu będzie dwudziestu Uczestników Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów 
nastąpi 30 Maja 2017 do godziny 17:30 (GMT). Laureaci otrzymają Nagrodę za pośrednictwem 
poczty Royal Mail. 

3. Nagrodą w konkursie jest Power Bank (o pojemności 2200mAh/ 8.14 WH) 

4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, nawet, jeżeli zgłosi się kilkukrotnie do 
wzięcia udziału w Konkursie.  

5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z 
Laureatem Konkursu lub nie otrzyma od niego informacji niezbędnych do zapewnienia mu nagrody 
prawo Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody wygasa. W takiej sytuacji nagroda zostanie 
wydana innemu Uczestnikowi. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności 
postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu 
zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody.  

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

§6.Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub 
pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 14 marca 2017 roku, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja będzie rozpatrywana 
według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej 
na www.varsoviafx.co.uk. 

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

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 

http://www.varsoviafx.co.uk/


4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego 
pisemnie lub pocztą elektroniczną – według wyboru Organizatora. 

 


