
Regulamin konkursu „Żeglarska polecajka”  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Organizatorem konkursu jest firma WATER SPORTS z siedzibą w Tychach, kod pocztowy 
43-100, ul. Estetyczna 4 lok 1B numer NIP: 647- 258-28-34, numer REGON: 380393456, 
zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Organizator jest, stosownie do treści art. 919 – 921 kodeksu cywilnego, przyrzekającym 
Nagrody w Konkursie.  

4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).  

5. Konkurs prowadzony jest poprzez zbieranie zgłoszeń zawierających takie dane jak : imię, 
nazwisko, adres e-mail, które następnie zostaną użyte w losowaniu. 

6. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. 
lub Facebook Ireland Limited.  

7. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.  

8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z 
udziału w Konkursie.  

9. Biorący udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim 
wizerunkiem oraz swojego imienia i nazwiska zarówno w mediach, na portalach 
społecznościowych jak i w formie drukowanej.  

10. Biorący udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

11. Celem Konkursu jest promocja i reklama firmy Gang Żeglarzy.  

12. Konkurs jest realizowany w dniu 22.05.2022 od godziny 9:00 do godziny 17:00 (dalej: 
„Okres Trwania Konkursu”). W terminie tym uczestniczy mogą brać udział w konkursie.  

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie  

§ 2  

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do 
czynności prawnych, spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie, bądź osoby 
nieletnie za uprzednią pisemną, zgodą opiekuna prawnego/rodzica. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:  

a) Pracownicy Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nich kapitałowo i osobowo,  

b) Pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w 
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym dostarczeniu nagród,  



c) Pracownicy jakichkolwiek innych podmiotów wykonujących prace w firmie Water Sports 

3. Przez „Pracowników” rozumienie się osoby świadczące prace na podstawie umowy o 
pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby świadczące 
prace na podstawie umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania 
pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia warunku udziału w 
Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.  

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad.  

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a)polubienie strony Gang Żeglarzy na Facebooku;  

b)polubienie i udostępnienie posta dotyczącego wydarzenia dnia otwartego Gangu Żeglarzy;  

c) oznaczenie w komentarzu 3 osób/ zaproszenie 3 osób do polubienia naszej strony na 
Facebooku; d) wrzucenie losu z swoim imieniem i nazwiskiem do pojemnika z losami w 
okresie trwania Konkursu; tj.22.05.2022 w godzinach od 9:00 do 17:00.  

 

Nagrody  

§3  

1. Organizator wylosuje cztery osoby, które wygrają nagrody. Wygrane osoby otrzyma 
nagrodę w postaci zniżki voucherów zniżkowych ufundowanych przez: Szkołę Żeglarstwa 
Layline, Wypożyczalnie sprzętu wodnego Keja Paprocka, Water Sports Angelika Bocheńska. 

2. Wartość nagród nie przenosi kwoty 2280 zł 

3 Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

 Komisja Konkursowa § 4  

1. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu - Zwycięzcy oraz w celu zapewnienia nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową 
(dalej: „Komisja”) w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.  

2. Miejscem losowania nagród będzie pomost należący do Szkoły Żeglarstwa Layline 

3. Komisja niezawiśle podejmuje decyzje o wyłonieniu Laureata.  

4. Zadania Komisji Konkursowej:  

a) weryfikacja zgłoszeń, pod względem spełnienia warunków określonych w §2,  

b) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wyłonienie Zwycięzców spośród prawidłowo 
spełnionych warunków konkursu,  

c) losowanie zwycięzcy  

 

 



Przebieg Konkursu  

§ 5  

1. Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do polubienia strony Gang 
Żeglarzy na Facebooku; polubienia i udostępnienia posta dotyczącego wydarzenia dnia 
otwartego Gangu Żeglarzy; oznaczenia w komentarzu 3 osób/ zaproszenia 3 osób do 
polubienia naszej strony na Facebooku; wrzucenia losu z swoim imieniem i nazwiskiem do 
pojemnika z losami w okresie trwania konkursu; tj.22.05.2022 w godzinach od 9:00 do 17:00.  

  

2. Organizator w dniu trwania konkursu tj. 22.05.2022r. do godz. 17:00 przyjmuje zgłoszenia 
konkursowe.  

4. Komisja Konkursowa w dniu trwania konkursu tj. 22.05.2022r. o godzinie 17:30 wylosuje 4 
osoby wygrywające, następnie przeprowadzi weryfikację spełnienia warunków konkursu 
oraz ogłosi wyniki konkursu w miejscu odbywania się konkursu oraz na stronie gangu 
żeglarzy na Facebooku. 

5. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie, 
Nagroda przepada na rzecz Organizatora.  

Wydanie Nagród  

§ 6  

1. Wydanie Nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Laureata.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zgłoszenie się po Nagrodę.  

3. Nagroda wydana zostanie w dniu rozstrzygniecia konkursu a najpóźniej do 7 dni bieżącego 
roku. Przez wydanie Nagrody rozumie się zgłoszenie się zwycięzcy (o ile nie odebrał on 
nagrody w dniu i miejscu konkursu) do siedziby firmy, po wcześniejszej weryfikacji 
tożsamości odebranie swojej nagrody. 

 

Przetwarzanie Danych Osobowych i Prawa Autorskie  

§ 7  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych będzie Water Sports Angelika Bocheńska, ul.R.Krzyżowskich 
72 m12, 43-100 Tychy, NIP 646-258-28-34, (dalej "my"). 



2. W razie pytań dotyczących sposobu i przetwarzania danych osobowych można się z nami 
skontaktować osobiście w siedzibie firmy, listownie lub mailowo na adres: 
biuro@watersports.pl 

3. Administrator danych osobowych - – Water Sports Angelika Bocheńska - przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

• realizacji umowy 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z nami przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest  Water Sports Angelika Bocheńska 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do 
wycofania zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 
marketingowych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania 
sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych 
osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo 
do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże 
zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Water Sports 
Angelika Bocheńska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 



11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe  

§ 8  

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały Okres Trwania Konkursu w  miejscu 
odbywania się w konkursu oraz w siedzibie Organizatora  

3. Organizator ma prawo, w każdym czasie Okresu Trwania Konkursu, zmienić Regulamin, z 
tym że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników.  

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma 
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania 
Konkursu na czas działania siły wyższej.  

6. Uczestnik przystępując do konkursu, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje 
regulamin konkursu.  

7. Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2022 

 

 


