
Nagrody wchodzą do gry! - Regulamin konkursu 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na portalu Facebook „Nagrody wchodzą do 
gry ". 

§2 

Organizator akcji 

1. Organizatorem konkursu jest firma Mastermedia S.J. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9B, 
zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie, składa się z niezależnych akcji i jest prowadzony jest 
na Facebooku- na fun page’u Mastermedia pod adresem: https://www.facebook.com/mastermedia.fmcg  

3. Konkurs trwa w okresie od 07.06.2016 r. do 11.07.2016 r i składa się z etapów- niezależnych akcji, 
szczegółowo opisanych w dedykowanym do tego poście. 

4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby 
niniejszego konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 

5. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia 
związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec 
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której 
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również 
za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

§3 

Definicje 

Organizator - Mastermedia Sp. J. – Mastermedia Cioczek i Wójciak Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie 20-704 Lublin, 
ul. Wojciechowska 9B/11-13, NIP 7120155884, REGON 430299173, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym Lublin-Wschód, z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000447072. 

Uczestnik - podmiot prowadzący działalność gospodarczą osobiście, dokonujący regularnych zakupów u 

Organizatora.  

Fun page – oficjalna strona Mastermedia na Facebooku dostępna pod adresem 

https://www.facebook.com/mastermedia.fmcg  

Wyzwanie - niezależny etap konkursu, prowadzona w postaci postów umieszczanych na fun page’u Mastermedia. 

Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora komisja, czuwająca nad prawidłowością przeprowadzenia 

konkursu oraz wyłaniająca Zwycięzców. 

§4 

Szczegóły konkursu 

1. W ramach Konkursu Organizator umieszcza wyzwania dla odwiedzających stronę Uczestników. 

https://www.facebook.com/mastermedia.fmcg
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2. Każde wyzwanie komunikowane będzie, niezależnie od pozostałych, za pomocą postu konkursowego, 
w którym opisane będą jego szczegółowe zasady. Wyzwania będą polegać na realizacji określonego 
zadania, którego istotą jest wykazanie się przez Uczestnika kreatywnością, pomysłowością i poczuciem 
humoru. Przykładowo mogą to być wyzwania do zamieszczania zdjęć, opisów ciekawych historii, haseł, 
dowcipów i innych prac. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić fan page Mastermedia oraz aktywnie uczestniczyć 
w wybranych wyzwaniach. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika unikatowego numeru Klienta, nadanego 
w systemie przez Mastermedia (widocznego na FV Mastermedia). 

5. Dodawane komentarze, zdjęcie oraz filmy nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych 
lub naruszających dobra osobiste innych osób. 

6. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem umieszczonych materiałów- zdjęć, filmów, haseł 
i posiada pełne prawa autorskie oraz oświadcza, że nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych 
osób trzecich. 

7. Wybór nagradzanych w wyzwaniach prac będzie dokonany na mocy orzeczenia Komisji konkursowej. 
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na fun page’u Organizatora, a Zwycięzcy zostaną dodatkowo 
poinformowani o wygranej poprzez wiadomość bezpośrednią na Facebooku. 

8. Orzeczenia komisji konkursowej mają charakter ostateczny.  

§5 

Nagrody 

1. Nagrody będą określane przez Organizatora każdorazowo w momencie publikacji wyzwania na fun page’u 
Mastermedia. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony ze bezpośrednio ze Zwycięzcą. 

2. Zwycięzcy są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, 
adres dostawy nagrody, a także nazwę oraz adres firmy, jaką reprezentują, najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.  

3. Zwycięzca ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. 
4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną ani przeniesienia nagrody 

na osoby trzecie. 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. 
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2315 z późn. zm.). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celu 

wyłonienia Laureatów i Zwycięzców konkursu, w celach związanych z realizacją konkursu i wydania 
nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców 
konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do wysyłki 
nagrody). 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród 
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: 
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania 
ich przetwarzania. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicząc w konkursie automatycznie akceptujesz niniejszy Regulamin Uczestnicy konkursu 
są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może 
skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie. 

2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się: 



a. w siedzibie Mastermedia 
b. na stronie internetowej http://www.mastermediauk.com 
c. na FP Mastermedia: https://www.facebook.com/mastermedia.fmcg 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach 
wzajemnych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
5. Konkurs organizowany jest na gruncie prawa polskiego. Powyższe nie zwalnia Uczestnika z obowiązków 

wynikających z prawa lokalnego, jeśli ich udział w konkursie, a w szczególności fakt otrzymania nagrody 
w konkursie, tworzy takie zobowiązanie. 
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