
 
Regulamin Konkursu  

„Najbardziej oryginalne i pomysłowe bombki na choinkę na Lodowisku Średzkim” 
 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu „Najbardziej oryginalne i pomysłowe bombki na choinkę na 
Lodowisku Średzkim” jest spółka Środa XXI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-
000 Środa Wielkopolska (dalej: Organizator Konkursu).  

 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage ’u Organizatora w serwisie społecznościowym 

Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnej w Internecie pod adresem: 
https://www.facebook.com/Lodowisko-%C5%9Aredzkie-103142754490512 

 
3. Konkurs jest skierowany do osób, które polubiły fanpage Lodowisko Średzkie na portalu 

Facebook. Polubienie fanpage’a jest jednocześnie warunkiem wzięcia udziału w konkursie.  

4. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator Konkursu.  

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 26.11.2021r. od momentu opublikowania 
posta do dnia 02.12.2021r. do godz. 21:00. 

7. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

8. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub 
przeprowadzenie Konkursu. 

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada  
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

 
10. Założeniem konkursu jest promocja obiektów Organizatora konkursu.  

 
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące 

warunki:  
 

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;  

c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe 
dane osobowe,  

d) skorzystała z opcji „Lubię to” w Serwisie Facebook na fanpage‘u Organizatora,  
 

e) do dnia 02.12.2021r. do godz. 21:00 przyniosła bombkę na choinkę na Lodowisko Średzkie 
pod adres ul. Sportowa 12 w Środzie Wielkopolskiej. 

 
 



2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do 
konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.  

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu danych osobowych oraz wizerunku osób widocznych na fotografii. 

4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z 
Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z 
konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.  

5. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego 
zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 
ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia 
oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z 
prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec 
Organizatora.  

 
§ 3. Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy od dnia 26.11.2021r. od momentu opublikowania posta 

do dnia 02.12.2021r. do godz. 21:00 przynieść bombkę na choinkę na Lodowisko Średzkie 
pod adres ul. Sportowa 12 w Środzie Wielkopolskiej. 
 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie bombki własnoręcznie wykonane 
nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.  

 

3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu 
zgłoszenia bombek do Konkursu oraz z tytułu korzystania z nich oraz rozpowszechniania ich 
przez Organizatora w sposób określony w Regulaminie. w przypadku skierowania roszczeń 
bezpośrednio do Organizatora Konkursu Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu 
od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.  
 

4. Każdy Uczestnik może wykonać i złożyć jedną bombkę.  
 

5. Konkurs polega na wyłonieniu wykonawcy bombki – spośród wszystkich złożonych bombek, 
które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu – 1 zwycięzca, który otrzyma 
bilet wstępu (karnet 10 wejść) na Lodowisko Średzkie na okres od 03.12.2021 r. do końca 
sezonu 2021/2022, 1 zwycięzca, który otrzyma bilet wstępu ( 5 wejść) na Lodowisko Średzkie 
na okres od 03.12.2021 r. do końca sezonu 2021/2022, 1 zwycięzca, który otrzyma bilet 
wstępu (3 wejścia) na Lodowisko Średzkie na okres od 03.12.2021 r. do końca sezonu 
2021/2022, 

 
§ 4. Komisja Konkursowa 

 
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia 

zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).  
 

2. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium 
subiektywnie postrzeganej jakości artystycznej wykonanej bombki.  

 
§ 5. Nagrody w Konkursie 

 
Nagrodami w Konkursie są karnet 10 wejść, 5 wejść, 3 wejścia wstępu na Lodowisko Średzkie na 
okres od 03.12.2021 r. do końca sezonu 2021/2022. 



 
§ 6. Przyznawanie Nagród 

 
1. W dniu 03.12.2021r. bombki zostaną zweryfikowane przez Komisję.  

2. Komisja Konkursowa spośród złożonych bombek wybierze 3 zwycięzców Konkursu.  

3. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową zostaną ogłoszeni na fanpage‘u 
Organizatora w komentarzu do posta konkursowego w terminie do 03.12.2021r. 

4. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u 
Lodowisko Średzkie oraz stronie internetowej: www.sroda21.eu 

5. W przypadku braku kontaktu z laureatem nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z laureatem Konkursu.  

7. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie do dnia 
12.12.2021r. 

8. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie do 12.12.2021r. prawo do 
nagrody wygasa.  

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.  

10. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród. 

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne 
 

1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania do Organizatora reklamacji dotyczących 
Konkursu.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni 
od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres 
Organizatora oraz na adres mailowy biuro@sroda21.eu 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego 
dokonano zgłoszenia, jak również powód reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.  

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.  

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania 
lub adres e-mail podany przez Uczestnika.  
 

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z 
których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub 
przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne niezależne od Organizatora mogące 
mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń.  

 
 

§ 8. Postanowienia Końcowe 
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 



przewidzianych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz innymi aktami prawnymi, w szczególności 
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z 
realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u Lodowisko Średzkie 
oraz stronie www.sroda21.eu .a także rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych 
ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do 
danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 
  

2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu 
podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.  

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.  

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.sroda21.eu 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie 
trwania Konkursu.  

6. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sądy powszechne.  
 
 
 

 


