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OFICJALNE ZASADY - REGULAMIN KONKURSU  

„Darmowa budowa domu” 

z dnia 15 stycznia 2021 r.  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenia: 

1) Regulamin – niniejszej Oficjalne Zasady - Regulamin konkursu „Darmowa budowa 

domu” określające zasady, czas trwania i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą 

„Darmowa budowa domu”. 

2) Organizator – Paweł Waga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Waga, 

adres: Dobra 51F, 28-200 Staszów, NIP: 8661681426, REGON: 382932450.	 

3) Konkurs – niniejszy konkurs organizowany na stronie internetowej Organizatora 

znajdującej się pod adresem: www.dom25tys.pl pod nazwą „Darmowa budowa domu” 

przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.  

4) Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu 

oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.   

5) Zgłoszenie – zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego Konkursu oraz wykonanie zadania konkursowego 

szczegółowo opisanego w § 3 Regulaminu.  

6) Strona internetowa – Konkurs jest organizowany na stronie internetowej Organizatora 

znajdującej się pod adresem: www.dom25tys.pl.  

7) Platformy społecznościowe – rozumie się przez to zarówno kanał Organizatora pod 

nazwą „Dom za 25 tysięcy” na platformie YouTube, jak i fanpage Organizatora pod nazwą 

„Dom za 25 tysięcy” na Facebooku.  

2. Konkurs organizowany jest z okazji osiągnięcia przez Organizatora wyniku 100.000 tysięcy 

(słownie: stu tysięcy) subskrybentów na kanale Organizatora o nazwie „Dom za 25 tysięcy” na 

platformie YouTube.  

3. Celem Konkursu jest wybór zwycięzcy Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie, a także 

promocja działalności Organizatora.  

4. Konkurs organizowany jest na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem 

www.dom25tys.pl.   

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora w formie pozwalającej na 

zapoznanie się z nim każdej zainteresowanej osobie, a także w formie pozwalającej na pobranie go 

na własny komputer lub inny nośnik elektroniczny w formacie pliku pdf.  

6. Konkurs nie jest ani grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjna, grą, 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).  
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7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.  

8. O Konkursie, warunkach uczestnictwa, a także ogłoszeniu wyników Organizator będzie 

informował wszystkie zainteresowane osoby, w tym Uczestników, za pomocą swojej strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.dom25ty.pl, a także z wykorzystaniem swoich 

kanałów w mediach społecznościowych tj. na kanale „Dom za 25 tysięcy” znajdującym się na 

platformie YouTube, a także na swoim fanpage na Facebooku „Dom za 25 tysięcy”.  

9. Organizator oświadcza, że zarówno serwis YouTube jak i Facebook nie są ani organizatorami 

Konkursu, nie popierają, nie prowadzą, nie sponsorują, ani w żaden inny sposób nie są związani 

z Konkursem. Serwis YouTube oraz Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej 

z Konkursem. Jedyną osobą odpowiedzialną za Konkurs jest Organizator. Organizator Konkursu 

wykorzystuje swoje kanały społecznościowe jedynie w zakresie wskazanym w ust. 8 powyżej.  

10. Z uwagi na fakt, iż Organizator wykorzystuje swój kanał na YouTube w zakresie wskazanym w ust. 

8 powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dla społeczności YouTube 

(tutaj - https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines), a ich 

nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z Konkursu.  

11. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

12. Konkurs trwa od dnia 16 stycznia 2021 roku do dnia 16 lutego 2021 roku. 

13. W Konkursie biorą udział tylko Zgłoszenia dokonane w terminie od dnia 16 stycznia 2021 roku do 

dnia 16 lutego 2021 roku. Zgłoszenia dokonane przed tą datą bądź po jej upływie nie będą brane 

pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.  

14. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po upływie okresu 30 dni od ostatniego dnia 

trwania Konkursu tj. w dniu 18 marca 2021 roku w formie przewidzianej w § 5 ust. 6 

Regulaminu.  

15. Każdy Uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie na każdym jego 

etapie. W przypadku, gdyby Uczestnik został wybrany jako zwycięzca Konkursu, a nie będzie chciał 

skorzystać z przysługującej mu nagrody, zobowiązany jest do oświadczenia na piśmie, iż rezygnuje 

z udziału w Konkursie. W razie zaistnienia takiej sytuacji, kolejny zwycięzca zostanie wybrany 

zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.  

16. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie przyjmuje do wiadomości, iż po zakupie projektu domu 

na stronie internetowej Organizatora traci on prawo do odstąpienia od umowy, bowiem projekt ten 

jest mu dostarczany w formie cyfrowej nie zapisanej na materialnym nośniku.  

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2 może być osoba fizyczna, która w dniu 

Zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) ma ukończone 18 lat, 
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2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) od dnia 16 stycznia 2021 roku do dnia 16 lutego 2021 roku zakupiła na stronie 

internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.dom25tys.pl projekt domu 

murowanego z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 tiret pierwszy poniżej, 

¾   w Konkursie nie biorą udziału projekty domów z bali, projekty domów 

szkieletowych oraz projekty domów oznaczone jako 2xXL.  

5) jest subskrybentem kanału Organizatora na platformie YouTube „Dom za 25 tysięcy”, a 

kanał Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest oznaczony jako publiczny,  

¾ nieoznaczenie kanału Uczestnika jako publiczny uniemożliwi weryfikację 

Organizatorowi czy dany Uczestnik faktycznie jest subskrybentem kanału 

Organizatora, co może prowadzić do jego dyskwalifikacji z Konkursu, 

6) po zakupieniu projektu Uczestnik dokona zgłoszenia budowy domu objętego zakupionym 

projektem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Uczestnik 

może dokonać zgłoszenia budowy również w ostatnim dniu trwania Konkursu. W razie 

otrzymania sprzeciwu co do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany 

jest poinformować o tym fakcie Organizatora. W przypadku niepoinformowania 

Organizatora osoba taka, może zostać zdyskwalifikowana z Konkursu.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:  

1) Osoby najbliższe dla Organizatora.  

2) Pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, współpracownicy współpracujący 

z Organizatorem na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy 

nienazwanej o współpracy, a także osoby dla nich najbliższe.  

3) Członkowie komisji konkursowej oraz osoby dla nich najbliższe.  

4) Przez osoby najbliższe rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia 

oraz ich małżonkowie, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

5) Uczestnicy, którzy wezmą udział w Konkursie, a będą mieścili się w kategorii osób, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 powyżej zostaną zdyskwalifikowani, a ich Zgłoszenie 

konkursowe nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.  

 

§ 3  

Konkurs – zadanie konkursowe 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie powoduje dyskwalifikację 

Uczestnika. Zgłoszenie to nie będzie brane pod uwagę podczas wyboru zwycięzcy Konkursu.  
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2. Jeden Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do Konkursu. Złożenie większej ilości 

Zgłoszeń przez jednego Uczestnika może prowadzić do jego dyskwalifikacji z Konkursu.  

3. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie musi spełniać kryteria wskazane w § 2 ust. 1 

Regulaminu, (z zastrzeżeniem postanowień wyrażonych w § 2 ust. 2 Regulaminu), w szczególności 

Uczestnik ma obowiązek zakupić projekt domu znajdujący się na stronie internetowej Organizatora 

zgodnie z warunkami wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu oraz być subskrybentem kanału 

Organizatora na platformie YouTube (§ 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu).  

4. Po zakupie projektu, Uczestnik otrzyma unikalny link, który umożliwi mu wzięcie udziału 

w Konkursie.  

5. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Organizatora, zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie 

zadania konkursowego. Brak wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub podanie w nim 

niepełnych lub nieprawdziwych danych, a także brak akceptacji Regulaminu stanowi dyskwalifikację 

z Konkursu.  

6. Konkurs składa się z 20 pytań. Pytania podzielone są na pytania jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru oraz jedno pytanie otwarte. Udzielanie odpowiedzi na pytania jednokrotnego 

i wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte odbywa się w określonym czasie, który to czas będzie 

się wyświetlał Uczestnikowi podczas odpowiadania na pytania.  

7. Podział pytań jest następujący: 

1) 17 z pytań jest pytaniami jednokrotnego wyboru. Przez jednokrotny wybór rozumie się 

konieczność zaznaczenia jednej poprawnej odpowiedzi.  

2) 2 z pytań jest pytaniami wielokrotnego wyboru. Przez wielokrotny wybór rozumie się 

konieczność zaznaczenia więcej niż jednej poprawnej odpowiedzi.  

3) 1 pytanie jest pytaniem otwartym i polega na skonstruowaniu przez Uczestnika własnej 

odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to właśnie Tobie mamy wybudować dom?” Uczestnik 

decyduje o długości swojej odpowiedzi. 

8. Nieuzupełnienie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie otwarte powoduje, że jego 

Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.  

9. Zgłoszenie Uczestnika, który nie osiągnął wyniku co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi na 

pytania jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, nie będzie brane pod uwagę przy wyborze 

zwycięzcy.  

10. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi Uczestnikowi wyświetli się informacja o osiągniętym przez 

niego pułapie procentowym poprawnych odpowiedzi na pytania jednokrotnego i wielokrotnego 

wyboru.   

11. Każdy Uczestnik zostanie indywidualnie poinformowany o tym, czy jego Zgłoszenie będzie brane 

pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu zgodnie z § 5 Regulaminu, poprzez wiadomość 

e- mail, którą Organizator wyśle na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.   
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§ 4  

Nagroda konkursowa 

1. Nagrodą w Konkursie jest wybudowanie przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

domu murowanego według projektu dostępnego na stronie internetowej Organizatora znajdującej 

się pod adresem www.dom25tys.pl z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4 tiret pierwszy, do stanu 

surowego otwartego (bez okien i drzwi) o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy 

złotych).   

2. Nagroda w Konkursie nie obejmuje budowy przez Organizatora ani żadnych przyłączy, ani żadnych 

wewnętrznych instalacji w domu.   

3. Nagroda w Konkursie jest jedna, oznacza to, że tylko jeden z Uczestników może zostać zwycięzcą.  

4. Nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej nie można zamienić ani na jej ekwiwalent pieniężny ani na 

nagrodę innego rodzaju.  

 

§ 5  

Wybór zwycięzcy Konkursu 

1. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi spośród Uczestników, którzy spełniają wymagania 

przewidziane w Regulaminie, w sposób prawidłowy wypełnią formularz zgłoszeniowy, a także 

osiągną wynik co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi z puli pytań jednokrotnego 

i wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzą na pytanie otwarte.  

2. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona komisja konkursowa składająca się z 4 osób.  

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:  

1) Procyk Łukasz, 

2) Procyk Justyna, 

3) Podsiadły Jakub, 

4) Prostak Mariusz.  

4. Organizator zastrzega, że skład komisji konkursowej może ulec zmianie, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora.  

5. Komisja konkursowa wybierze zwycięzcę Konkursu spośród Uczestników, którzy spełniają 

wymagania Regulaminu. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która osiągnęła pułap co najmniej 

70% poprawnych odpowiedzi z pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, a także w ocenie 

komisji konkursowej przedstawi najlepszą wypowiedź na pytanie otwarte „Dlaczego to właśnie 

Tobie mamy wybudować dom?”  

6. Wybór zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a także 

informacja ta zostanie przekazana w formie filmu na kanale Organizatora „Dom za 25 tysięcy” na 

platformie YouTube oraz fanpage na Facebooku Organizatora „Dom za 25 tysięcy” w poście 

informującym o Konkursie.  
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§ 6 

Obowiązki zwycięzcy Konkursu 

Warunki odebrania nagrody konkursowej  

1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w formie przewidzianej w § 5 ust. 6 

Regulaminu.  

2. Zwycięzca chcąc skorzystać z nagrody konkursowej ma obowiązek: 

1) wykazać się stosownym zgłoszeniem budowy (zaakceptowanym lub takim, od którego 

organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu), o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, 

2) zapewnić Organizatorowi wszelkie materiały budowlane wymagane w zakupionym przez 

zwycięzcę projekcie domu, spełniające warunki techniczne właściwe w 2021 roku,  

3) przed przyjazdem Organizatora na miejsce budowy zapewnić prawidłowe wytyczenie 

budynku, 

4) przygotować miejsce budowy domu poprzez wykopanie ław fundamentowych zgodnie 

z zakupionym przez siebie projektem, 

5) zapewnić Organizatorowi na czas budowy dostęp do mediów tj. prądu oraz wody. Koszty 

związane ze zużyciem mediów podczas budowy obciążają zwycięzcę Konkursu,  

6) zapewnić Organizatorowi możliwości korzystania z toalety znajdującej się na miejscu 

budowy,  

7) zapewnić odpowiednie zabezpieczenie miejsca budowy poprzez uniemożliwienie na niej 

wstępu osobom nieupoważnionym. Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenia 

dokonane na budowie przez osoby nieupoważnione, 

8) zachowywać się w sposób kulturalny, nieutrudniający bądź nieumożliwiający 

Organizatorowi pracę na miejscu budowy. Zachowanie zwycięzcy Konkursu, które 

obiektywnie rzecz biorąc można ocenić jako utrudniające bądź uniemożliwiające pracę 

Organizatora na miejscu budowy – może powodować jego dyskwalifikację i zaprzestanie 

przez Organizatora prac budowlanych.   

3. Akceptując warunki Regulaminu zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nagranie przez 

Organizatora podczas budowy lub po jej zakończeniu filmu promocyjnego zawierającego 

informacje o przebiegu oraz stanie budowy domu, który zostanie udostępniony na platformach 

społecznościowych Organizatora. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swojego 

wizerunku na filmie, o którym mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w § 9 Regulaminu.  

4. W przypadku niewywiązania się przez zwycięzcę Konkursu z obowiązków wyrażonych 

w ust. 2 powyżej, Organizator wyznaczy zwycięzcy Konkursu termin 14 dni na dopełnienie lub 

uzupełnienie powyższych obowiązków. Jeśli zwycięzca Konkursu nie spełni wymagań wskazanych 

w ust. 2 powyżej w terminie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator ma prawo do złożenia 
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oświadczenia, iż zwycięzca Konkursu zostaje zdyskwalifikowany. Tym samym Organizator na 

zasadach wyrażonych w § 5 Regulaminu może dokonać wyboru kolejnego zwycięzcy Konkursu.  

5. Zdyskwalifikowanemu zwycięzcy Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem 

Organizatora.   

 

§ 7 

Obowiązki Organizatora 

1. Organizator oświadcza, że zwycięzca Konkursu otrzyma od niego wszelkie niezbędne wsparcie 

merytoryczne jak i logistyczne związane z nagrodą przewidzianą w Konkursie.  

2. Wyżywienie oraz zakwaterowanie Organizatora w związku z wykonaniem usługi budowy domu 

obciąża Organizatora.  

3. Organizator od dnia ogłoszenia wyników Konkursu ma 60 dni na rozpoczęcie usługi budowy 

domu. Termin ten za obopólną zgodą zwycięzcy oraz Organizatora może zostać przesunięty, 

z zastrzeżeniem postanowień § 10 Regulaminu. 

 

§ 8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora przez cały 

czas trwania Konkursu. Uczestnik chcący zgłosić reklamację Organizatorowi winien ją zgłosić 

w formie pisemnej za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Organizatora tj. Dobra 51F, 

28-200 Staszów. Reklamacje zgłoszone w inny sposób niż podane w Regulaminie, nie będą 

rozpatrywane.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika zgłaszającego 

reklamację. Ponadto, reklamacja winna zawierać dokładny opis i powód reklamacji, a także treść 

roszczenia reklamacyjnego wraz z własnoręcznym podpisem reklamującego. 

3. Wszelkie reklamacje zgłoszone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub nie zawierające danych 

wskazanych w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.  

4. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ich 

otrzymania. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie poinformowany pisemnie listem 

poleconym wysłanym na adres podany przez reklamującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestników do dochodzenia 

swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.   

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) w Konkursie jest Paweł 

Waga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Waga, adres: Dobra 51F, 28-200 

Staszów, NIP: 8661681426, REGON: 382932450.  
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2. Administrator danych osobowych informuje, że:  

1) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez Organizatora jako Administratora są 

przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

wyłącznie w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do 

Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. Konkursu, 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników oraz wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu,  

2) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda Uczestnika Konkursu) lit. c) (wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze), lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora) 

Rozporządzenia 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),  

3) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie,  

4) na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi co do przetwarzania danych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

5) dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane,  

6) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom 

w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Konkursu wynikających 

z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi 

serwisowe oraz wsparcia technicznego strony internetowej Organizatora, podmiotom 

uczestniczącym w wydawaniu realizacji nagród, operatorom pocztowym przewoźnikom, 

a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo,  

7) Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania,  

8) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich. 

3. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz na platformach 

społecznościowych Organizatora.  

4. Akceptując postanowienia Regulaminu zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej 

Organizatora oraz na platformach społecznościowych Organizatora.  
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§ 10 

Siła wyższa 

1. Organizator nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z przyrzeczonej nagrody spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 

przewidzenia, w szczególności klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp.  

2. O ich wystąpieniu Organizator niezwłocznie poinformuje zwycięzcę Konkursu.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega, że Konkurs może zostać skrócony, przedłużony lub odwołany w każdym 

czasie z ważnych powodów.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu 

wchodzi w życie po opublikowaniu go na stronie internetowej Organizatora. Organizator 

poinformuje Uczestników o każdej zmianie Regulaminu zarówno na swojej stronie internetowej 

jak i za pomocą swoich platform społecznościowych. 

3. Organizator zastrzega, że w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, taki 

Uczestnik będzie mógł zostać zdyskwalifikowany z Konkursu.  

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników uregulowane są w Regulaminie oraz stosownych 

przepisach prawa polskiego.  

5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle organizowanego Konkursu Organizator oraz osoba, 

która uczestniczy w sporze zobowiązane są do ich rozwiązania najpierw na drodze polubownej. 

6. W przypadku niedojścia do porozumienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, sądem właściwym dla 

rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z Konkursem jest sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora.   

7. Osoby zainteresowane Konkursem, Uczestnicy lub zwycięzca Konkursu mogą kontaktować się 

z Organizatorem listownie na adres: Dobra 51F, 28-200 Staszów, telefonicznie pod numerem 

telefonu: 661 967 022 oraz za pomocą wiadomości e-mail: 21881tsz@gmail.com.  
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