
Regulamin konkursów  

Związku Kynologicznego w Polsce Oddziału w Zielonej Górze  

na Facebook’u z dnia 23.08.2017r. 

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach organizowanych przez: 

Związek Kynologiczny w Polsce Odział w Zielonej Górze,   

ul. Dąbrowskiego 35,  

65-021 Zielona Góra,  

tel. +48 68 327 18 55,  

e-mail: info@zkwp.zgora.pl,  

NIP  526-000-54-80, KRS 0000175203  

zwanym dalej Organizatorem i przeprowadzanych za pośrednictwem portalu Facebook.com na 

Fanpage’u: ZKwP Odział Zielona Góra (https://www.facebook.com/zkwp.zielonagora/). 

2. Konkurs – konkurs tematyczny organizowany przez Organizatora. 

3. Zadanie Konkursowe- jest tematem Konkursu, określa go Post Konkursowy. 

4. Zgłoszenie Konkursowe – polega na umieszczeniu przez Uczestnika komentarza, zgodnego z Zadaniem 

Konkursowym, pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu. 

5. Post konkursowy – post zamieszczony na Fanpage’u  Organizatora, zawierający informację o Konkursie. 

6. Uczestnik  – osoba, która dołączyła do grona osób biorących udział w Konkursie poprzez opublikowanie 

zdjęcia z komentarzem pod konkursowym postem. Osoba ta musi posiadać konto w Serwisie, a dane 

zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu. 

7. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora, do której zadań 

należy czuwanie nad przebiegiem Konkursu oraz po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, na wytypowaniu 

zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych. Wybór oparty będzie o subiektywne kryterium kreatywności. 

Natomiast w przypadku Zwycięzcy „Publiczności” wyłonienie nastąpi na podstawie udzielonych „Lajków” 

(głosy odwiedzających Post Konkursowy osób zarejestrowanych w Serwisie).  

8. Zwycięzca – osoba, której przesłane Zgłoszenie Konkursowe z prawidłowo wypełnionym Zadaniem 

Konkursowym zostało wyróżnione przez Komisję Konkursową.  

9. Fanpage – profil Organizatora  w Serwisie Facebook https://www.facebook.com/zkwp.zielonagora/.  

10. Strona – strona internetowa Organizatora www.zkwp.zgora.pl 

11. Serwis - serwis społecznościowy Facebook. 

12. Termin konkursu – Konkurs rozpoczyna się i kończy w terminie podanym na stronie FB w poście 

konkursowym.  

13. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca przynajmniej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), która w czasie trwania 

Konkursu prześle Zgłoszenie Konkursowe.  

2. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział  

w Konkursie, jak również na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w związku z Konkursem. 
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3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, członkowie Zarządu Organizatora, ani inne 

osoby zajmujące miejsca funkcyjne w Stowarzyszeniu Organizatora  - a także członkowie najbliższej rodziny 

wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, 

rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub 

osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym 

powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych 

przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy Konkursów zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, 

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów 

nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych, 

c. nie spamowania tablicy Fanpage’a,  

d. nie kopiowania odpowiedzi innych uczestników, nie naruszania dóbr osób trzecich, 

e. publikowania tylko takich materiałów (w tym zdjęć) do  których  uczestnik posiada wszelkie prawa. 

6. Nie dotrzymanie zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje dyskwalifikacje uczestnika 

każdego konkursu i utratę prawa do nagrody. 

7. Uczestnik, przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie 

lub wykorzystanie jego treści przez Organizatora,  publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach 

promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

8.  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w związku z Konkursem,  

tj. podanie ich nazwisk oraz treści Zgłoszeń na Fanpage’u i Stronie Organizatora.  

9. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego treści lub 

posiada pisemną zgodę autora zdjęcia i komentarza, a nadesłane przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie 

narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie 

sobie rościć prawa do w/w Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią 

roszczeń związanych z przesłanym na Konkurs Zadaniem Konkursowym Uczestnik jest  zobowiązany  

do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 

10. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu 

oraz akceptuje jego zapisy. 

11. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych 

w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. 

12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów konkretnego  

Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział, w zakresie komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, 

przekazania nagrody oraz w celach marketingowych. 

13. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, rezygnacja z udostępnienia danych 

osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

14. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych : imię i nazwisko, adres 

do korespondencji, telefon Uczestnika. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

15. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia  

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

16. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

 

 

 



§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Podczas Konkursu Uczestnik może przysłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.   

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Być Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, 

b. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu i go zaakceptować, 

c. W czasie trwania Konkursu, przesłać Zgłoszenie Konkursowe zgodne z zadanym Zadaniem 

Konkursowym w Poście Konkursowym, 

d. Zaakceptować fakt, iż Zgłoszenie Konkursowe dotyczy wyłącznie zdjęć psów, które zostały zakupione 

z hodowli zarejestrowanej w ZKwP/FCI. Organizator informuje, że od Uczestników, którzy otrzymają 

status Zwycięzcy zażąda przedstawienia skanu/zdjęcia metryki urodzeniowej psa lub rodowodu.   

3. Po upłynięciu terminu przyjmowania Zgłoszeń Konkursowych, powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa wybierze liczbę Zgłoszeń Konkursowych, która określona została w Poście Konkursowym, 

spośród Uczestników,  którzy przesłały najciekawsze Zgłoszenia, które będą stanowić Zwycięzców. Wybór 

oparty będzie o subiektywne kryterium kreatywności.  Natomiast w przypadku Zwycięzcy „Publiczności” 

wyłonienie nastąpi na podstawie udzielonych „Lajków” (głosy osób odwiedzających Post Konkursowy 

zarejestrowanych w Serwisie).  

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad przebiegiem Konkursu, wybór Zwycięzcy, jak również 

stwierdzenie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych  

do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminu jej przekazania. Zadania Komisji Konkursowej określone 

w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, informacjami 

zamieszczonymi w Poście Konkursowym oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 

5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających 

dobra osobiste. Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć z Konkursu (poprzez usunięcie danego 

Zgłoszenia) Uczestników, których Zgłoszenia w jej opinii zawierają takie treści lub są niezgodne z tematyką 

konkursu.  

6. Komisja Konkursowa, powołując się na Regulamin, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim zasad, 

w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie. 

7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, 

ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.         

 

§ 4. NAGRODY 

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma wskazana w Poście Konkursowym. 

2. Nagrody dla Zwycięzców określa Post Konkursowy. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 

z późn. zmianami). 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

6. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, 
składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

8. Organizator Konkursu powiadomi Zwycięzcę Konkursu o wygranej poprzez wiadomość prywatną w aplikacji 

Facebook Messenger najpóźniej do 2 dni od zakończeniu Konkursu.  

9. Zwycięzca Konkursu ma 48 godzin, od wysłania wiadomości prywatnej Messengerem od Organizatora,  



na przesłanie skanu Metryki/Rodowodu psa, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Zgłoszeniu 

Konkursowym oraz na podanie danych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, telefon). 

10. Brak reakcji Uczestnika na zawiadomienie o wygranej w Konkursie w regulaminowym czasie, który określa 

ust. 8 i 9 § 4  skutkuje utratą prawa do nagrody przez Uczestnika. Wówczas Komisja Konkursowa kontaktuje 

się z kolejną osobą, której praca znalazła się na liście rezerwowej wyróżnionych Zgłoszeń Konkursowych.  

11. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na Fanpege’u  oraz Stronie w terminie określonym  

w Poście Konkursowym.  

12. W przypadku gdy, Komisji Konkursowej nie uda się w regulaminowym czasie wyłonić jednego lub kilku 

Zwycięzców, nagrody niepotwierdzone przepadają na rzecz Organizatora.  

13. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

14. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli 

przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu 

Nagrody. Wówczas nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.  

15. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem na adres podany przez Zwycięzcę lub mogą być odebrane 

osobiście. Formę dostarczenia nagrody wybiera Organizator.   

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z uczestnictwem w Konkursie.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz 

opis sytuacji uzasadniającej reklamację.  

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pisemnie drogą mailową 
info@zkwp.zgora.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni  
od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona 
przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana 

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty 

doręczenia maila. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach 

decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Fanpage’u oraz Stronie.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2017r. i obowiązuje do czasu jego odwołania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez 

Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez 

Uczestników Konkursów. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której 

Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia Konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje 

się z Uczestnikiem.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

7. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane, czy wspierane przez właściciela Serwisu. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego 

Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

8. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia 
związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 
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