
REGULAMIN KONKURSU „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Mój wymarzony Dzień Dziecka” (zwanym dalej “Konkursem”), jest 
Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą na ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice posiadająca nr 
NIP 857-172-82-59  (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/StarostwoPowiatowewGryficach (zwanej 
dalej “Fanpage”) 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy rodzic dziecka w wieku od 4 do 15 lat. Z 
uwagi na niepełnoletność dzieci rodzic jest reprezentantem dziecka w konkursie, za wyjątkiem dzieci 
posiadających własne konta na fb.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. ęzaznaczenie “Lubi  to” na Fanpage 
c. napisanie, wklejenie rysunku, filmiku lub zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym „Jak 
wyobrażasz sobie swój wymarzony dzień dziecka” oraz oznaczenie osób, z którymi chciałbyś go 
spędzić 
3. Konkurs trwa od dnia 27 maja 2020  do 1 czerwca 2020 godz. 12.00
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 
strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Wejściówka dla całej rodziny do Parku Miniatur Latarni Morskich 
w Niechorzu. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
2. Nagrodami dodatkowymi jest:
a. Wejściówka dla całej rodziny do Rewalove
b. Niespodzianka dla dwóch osób od CRR Kapitol Gryfice
c.5 wejściówek dla dwóch osób do Papugarni Carmen w Niechorzu
wyróznienie: upominki ze sklepu Kubuś Puchatek
wyróżnienie; 5 voucherów na lody w Łakociarni
przejażdżka konna w Stajni Viridi oraz Stajni Zagórcze
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD



1. Osoba, która otrzyma najwięcej polubień komentarza z odpowiedzią pod postem konkursowym 
wygrywa nagrodę główną
2. Cztery kolejne osoby, które kolejno uzyskają najwięcej polubień komentarza wygrywają nagrody 
dodatkowe
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez 
wiadomość wysłaną na Facebooku.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, 
powinien przesłać w wiadomości zwrotnej imię oraz nazwisko odbiorcy nagrody.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.gryfice.pl oraz na Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w
serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora z dopiskiem “Mój wymarzony Dzień Dziecka”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2020 godz. 00:00
5. Regulamin dostępny jest na stronie www.gryfice.pl na fanpage oraz w hali widowiskowo – sportowej 
Gryf Arena


