
 

  
 
  

 
Współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego  

  

 

REGULAMIN 

Konkursu przedświątecznego Podaj dalej   

 

 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 17 grudnia 2018 roku, a kończy się 31 grudnia 2018 roku               

o  godz. 9.00. 

 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy publicznie udostępnić na swoim profilu informację       

o konkursie (post Stowarzyszenia POLITES z informacją o konkursie Podaj dalej) oraz 

umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie i/ lub krótki opis (1-5 zdań).  

Zdjęcie i opis mają przedstawiać dobre działanie, pomoc okazaną innej osobie, grupie osób 

lub zwierzętom, a także „dobry uczynek”, miły i ważny gest. 

 

3. Komisja konkursowa wybierze 5 działań spośród tych zamieszczonych pod wpisem 

Stowarzyszenia POLITES o konkursie. 

 

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona pod postem konkursowym  

31 grudnia 2018 r. do godz. 16:00.  

 

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i poproszeni o podanie w wiadomości 

prywatnej swoich danych osobowych w celu przekazania nagrody. 

 

6. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe o wartości między 15 zł a 300 zł.  

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem konkursu przedświątecznego zwanego dalej „Konkursem” jest właściciel 

fanpage’a, tj. Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin, (dalej 

„Organizator”). 

 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem oraz jego akceptacją. 

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkała lub przebywająca w 

grudniu 2018 na terytorium Polski, niebędąca pracownikiem Stowarzyszenia POLITES. 

 

4.  Akceptując Regulamin, uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego 

zgłoszenia na stronie https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/ 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/
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7. Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na stronie 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/ we własnym imieniu, i ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia 

zgłoszenia na https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/ w szczególności praw 

autorskich. 

 

8. W przypadku, gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez uczestnika wpis na stronie 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES miał charakter utworu w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 

z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, uczestnik umieszczając wpis na stronie                                             

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES pod postem konkursowym udziela 

Stowarzyszeniu POLITES nieodpłatnej, wyłącznej licencji, z prawem do udzielania 

sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących 

polach eksploatacji: 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych Organizatora oraz na stronie 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES – wytwarzanie wszelkimi 

technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, 

optyczną, drukarską, komputerową; 

b. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy; 

c. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z 

prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji 

w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych; 

d. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, 

MMS) i audiowizualnych; 

e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, 

intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; 

f. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach   

audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, 

telewizyjnej, radiowej, internetowej itp. 
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9.  Nagrody będą odbierane osobiście przez uczestników konkursu w siedzibie 

Stowarzyszenia POLITES lub przesyłane pocztą. 

 

10. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania 

Organizatorowi adresu pocztowego, na który przesłana ma być nagroda. Zaniechanie tego 

obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości przesłania 

uczestnikowi Nagrody powoduje utratę prawa uczestnika do Nagrody. 

 

11. Dane osobowe udostępnione przez uczestników są przetwarzane przez Organizatora w 

celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród, na co 

uczestnik – podając Organizatorowi dane osobowe – wyraża zgodę. 

 

12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 

s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są 

informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje 

te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

 

13. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach 

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.). 

 

 

  


