
REGULAMIN KONKURSU 

„WAKACJE Z PASAŻEM” 

 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu pn. „WAKACJE Z PASAŻEM” (dalej „Konkurs”) jest Wanship sp. z o.o., 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 249/251, 90-456 Łódź, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydziałał 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567867, kapitał zakładowy 5.050,00 zł 

(dalej „Organizator”) – właściciel Centrum Handlowego Pasaż Świętokrzyski, 25-636 Kielce, ul. 

Massalskiego 3 (dalej “Pasaż Świętokrzyski” lub „Centrum Handlowe”).  

2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje 

w chwili przystąpienia. 

3. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa polskiego. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs trwa od 9 lipca 2018 od godz. 9:00 roku do 22 lipca 2018 roku do godz. 23:59 .  

6. 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.). 

7. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu “Pasażu Świętokrzyskiego”  

w społecznościowym portalu Facebook pod adresem URL: www.facebook.com/Pasaż-

Świętokrzyski-1420706698207308/ 

8. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich organizowany jest Konkurs na oficjalnym Profilu 

“Pasażu Świętokrzyskiego” w społecznościowym portalu Facebook, prowadzonym na podstawie 

Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:https://www.facebook.com/page_guide...). 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności 

związanej z niniejszym Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

względem jego uczestników. 

8. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook. Informacje i dane osobowe 

podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi 

Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a nie 

Facebookowi. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

 

§ 2 

 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:  

a. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat; 

b. posiadają konto w serwisie Facebook; 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php


c. są fanami profilu Pasażu Świętokrzyskiego w Kielcach na Facebooku, tj. polubiły profil 

Pasażu Świętokrzyskiego na Facebooku, 

d. dodały autorskie zdjęcie oraz komentarz na profilu Pasażu Świętokrzyskiego zgodnie   

z postanowieniami Regulaminu, 

e. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 

1-6 (zwane dalej „Uczestnikami”). 

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele sklepów, punktów handlowych i usługowych 

znajdujących się na terenie Pasażu Świętokrzyskiego oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu w tym agencji reklamowych, 

eventowych i firm pracujących na zlecenie Organizatora Konkursu oraz pracownicy firmy 

zarządzającej Pasażem Świętokrzyskim. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa 

do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Facebooka, w 

szczególności Uczestników, którzy: 
a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

Facebooka; 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; 

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia ich identyfikacji 

lub weryfikacji wieku; 

d) nie ukończyli 18 lat. 

 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować 

z udziału w Konkursie. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. 

§ 3 

 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien: 

a) w okresie od dnia 9 lipca 2018 roku od godz. 9:00 do dnia 22 lipca 2018 roku do godziny 20:00 

zrobić zdjęcie swojej osoby na terenie Pasażu Świętokrzyskiego; 

b) udostępnić swoje zdjęcie wraz z krótkim komentarzem z informacją, w jaki sposób Uczestnik 

najchętniej spędza wolny czas (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”), na Profilu Pasażu 

Świętokrzyskiego pod specjalnie dedykowanym postem konkursowym pod adresem URL: 

www.facebook.com/Pasaż-Świętokrzyski-1420706698207308/ lub wysłać Zgłoszenie 

Konkursowe w prywatnej wiadomości poprzez opcję „Wyślij wiadomość”  za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook pod adresem URL: www.facebook.com/Pasaż-

Świętokrzyski-1420706698207308/.  Zdjęcie  wraz z komentarzem można udostępniać jedynie 

w okresie od dnia 9 lipca 2018 roku od godz. 9:00 do dnia 22 lipca 2018 roku do godz. 23:59. 

2. Zdjęcie udostępnione przez Uczestnika musi być zapisane w formacie JPG. Maksymalny rozmiar 

zdjęcia nie może przekraczać 5MB. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Zgłoszeń 

Konkursowych nie spełniających wymagań, co do parametrów technicznych, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 



 

3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe. Niedopuszczalne jest wysłanie 

do Konkursu kilku Zgłoszeń Konkursowych jednego Uczestnika.  

 

4. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym zapewnia, że jest autorem zamieszczonego 

zdjęcia oraz komentarza potwierdza, że  udostępnione przez niego Zgłoszenie Konkursowe jest 

wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw 

pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik posiada wszelkie i niczym 

nieograniczone prawa autorskie i prawa zależne do zamieszczonego zdjęcia i komentarza. 

 

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 

a) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby Konkursu oraz posiada zgodę 

osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciu do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby 

Konkursu, jak i do wykorzystania tych wizerunków przez Organizatora w ramach prowadzonych 

działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych 

prezentacjach oraz umieszczaniu w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; 

 

b) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanego 

Zgłoszenia Konkursowego na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz 

przetwarzanie przez Organizatora zdjęć w ramach prowadzonych działań informacyjno-

promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych 

Organizatora oraz Pasażu Świętokrzyskiego, a także wykorzystywanie w celu publicznej 

prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu; 

b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, wizerunku a także pseudonimu 

używanego na Facebooku, w celach związanych z realizacją Konkursu oraz ogłaszaniu 

wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu. 

 

7. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebooku związanej z Konkursem 

(odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora 

mogą być one sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook, niniejszym Regulaminem, 

dobrymi obyczajami, mogą obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne 

bądź drastyczne, naruszać interes i dobre imię Organizatora lub Pasażu Świętokrzyskiego w 

Kielcach, bądź podmiotów nie związanych z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez 

Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych. 

 

§ 4  

KMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureata Konkursu, 

Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).  

 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. 

 

3. Komisja dokona wyboru Laureata Konkursu z pośród Zgłoszeń Konkursowych, które najbardziej 

oddają tematykę hasła „WAKACJE Z PASAŻEM”. 

 

§ 5  

NAGRODY 



1. Komisja Konkursowa wyłoni jednego Laureata Konkursu, który otrzyma nagrodę. 

 

2. Nagrodą w Konkursie jest jeden bon podarunkowy o wartości 300 zł brutto na zakupy w jednym 

z punktów handlowych na terenie Pasażu Świętokrzyskiego. 

 

3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, 

do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego zamiast Nagrody,  

ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie. 

 

4. Nagroda w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody 

rzeczowe. 

 

5. Nie ma możliwości zakupu Nagrody. 

 

§ 6   

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Informacja o Laureacie Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska, wizerunku (także 

pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu 

Konkursu na profilu Pasażu Świętokrzyskiego znajdującej się w portalu społecznościowym 

Facebook w dniu 24.07.2018 . 

 

2. Dodatkowo Laureat  zostanie poinformowany poprzez  wiadomość przesłaną przez Organizatora 

Konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

 

§ 7  

WYDANIE NAGRÓD LAUREATOM 

1. Laureat Konkursu w terminie do 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w § 6 

niniejszego Regulaminu jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną 

wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu Pasażu Świętokrzyskiego.  

 

2. Laureat, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, 

nazwisko, oraz numer telefonu. 

 

3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie 

stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

 

4. O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości 

otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook, o której mowa powyżej, jednakże Laureat, aby 

odebrać Nagrodę w ustalony według zdania poprzedzającego sposobu, zobowiązany jest okazać 

się przy odbiorze Nagrody, w celu dokonania poprawnej identyfikacji jego osoby, dokumentem 

potwierdzającym jego tożsamość. 

 

5. W związku z tym, że ogłoszenie Laureata Konkursu oraz kontakt z Laureatem w celu odbioru 

nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik 

Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie Facebook. 

 

8. Laureat Nagrody może odmówić odbioru  przyznanej  mu nagrody. Nagroda nieodebrana ulega 

przepadkowi. 

 



9. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane 

w niniejszym Regulaminie. 

§ 8 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać 

drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia 

wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania 

przez Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-

mail: marta.wrobel@estatefellows.com lub dominika.soszynska@estatefellows.com - Tytuł e-

maila: Reklamacja: „WAKACJE Z PASAŻEM”. Pisemna reklamacja powinna być składana na 

adres:  Pasaż Świętokrzyski, ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce z dopiskiem: Reklamacja: 

„WAKACJE Z PASAŻEM”. 

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  

 

5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji  

w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

6. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do na adres podany  

w reklamacji. 

 

§ 9 

PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, 

jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego lub 

przy składaniu reklamacji danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, 

numeru telefonu (a także pseudonimu – jeżeli Uczestnik takiego używa), w celach związanych 

z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Laureata, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku 

z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 

 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a dane te będą przetwarzane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w 

celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu lub rozpatrzenie reklamacji. 

 

3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu 

lup postępowania reklamacyjnego, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu lub rozpatrywania postępowania 

reklamacyjnego, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu. 

Jednocześnie Uczestnik utraci prawo do ewentualnej Nagrody.  

 

4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu 

na portalu społecznościowym Facebook. 

 

mailto:marta.wrobel@estatefellows.com
mailto:dominika.soszynska@estatefellows.com


5. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu; 

b) Kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Uczestnik Konkursu może znaleźć pod numerem 

telefonu: +48 608 308 896, adres do korespondencji: ul.  Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

d) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu 

i odebrania nagrody przez wycięzcę; 

e) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; 

f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w Konkursie lub rozpatrzeniem reklamacji; 

h) Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

i) Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy; 

j) Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej 

https://www.pasaz-swietokrzyski.pl/. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, 

o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

2. Regulamin Konkursu będzie dostępny w Punkcie Informacji na terenie Pasażu Świętokrzyskiego 

ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce  oraz na stronie: https://www.pasaz-swietokrzyski.pl/ w terminie 

od dnia 9 lipca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r.  

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie 

Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

 

https://www.pasaz-swietokrzyski.pl/

