
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj sobie prezent” 

  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wydawca Tygodnika Regionalnego Nowiny oraz portalu www.enowiny.pl 

Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy, ul. Dominika Żdziebły 21 / B, 44-337 Jastrzębie-Zdrój,  

2. Fundatorem nagród jsą firmy: 

a) Foto- Hojdys Barbara Niewiem 

b) Hotel SPA Laskowo 

c) Salony Jubilerskie ARTIS 

d) Bel Mon Resort 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4.Konkurs jest prowadzony na łamach Tygodnika Regionalnego Nowiny, na stronie 

www.facebook.com/enowinypl (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na portalu www.enowiny.pl 

5. Czas trwania konkursu: 9.11-7.12.2022 

  

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone18 lat. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebook’a. 

  

Zadanie konkursowe 

7.Zadanie konkursowe polega na przesłaniu krótkiego listu do Świętego Mikołaja na jednen wybrany temat: 

a)Twój wymarzony prezent 

b)Twoje najpiękniejsze święta  

c) podaj przepisna udane święta (może być  kulinarny  ale nie tylko)  

 

 8. Odpowiedzi należy przesyłać: na kartkach pocztowych na adres redakcji tj. ul. Sobieskiego 15, 44-200 

Rybnik  lub za pośrednictwem formularza  konkursowego na portalu enowiny.pl/konkursy, lub jako komentarz 

pod postem konkursowym na FB  

9. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 7 odpowiedzi, które ich zdaniem będą najbardziej kreatywne, w 

ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu. 

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem 

rozmowy telefonicznej lub wiadomości wysłanej na adres mailowy lub w wiadomości prywatnej na FB 

  

Nagroda 

11. Nagrodami w konkursie są: 

a) fotograficzna sesja rodzinna zrealizowana w Foto- Hojdys Barbara Niewiem (Rybnik ul. Gliwicka 8)- sesja 

dla 4-5 osób. Czas na zrealizowanie sesji: 2 miesiące od odebrania vouchera  

b) dwa vouchery (jeden na kwotę 300 zł, jeden na kwotę 250 zł) na dostęp do strefy SPA  w Hotel SPA 
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Laskowo (Jankowice ul.Raciborska 62). Czas do zrealizowania nagrody: do 3.02.2023r.   

c) biżuteria (pozłącane srebro) tj. naszyjnik i bransoletka (250 zł) oraz męski zegarek Casio (250 zł) i 

zegarek Smartwatche (200 zł) ufundowane przez Salony Jubilerskie ARTIS 

d) voucher na 3-daniową kolację z kieliszkiem wina dla dwóch osób w restauracji Mona Brasserie (Bel Mon 

Resort Rybnik ul. Stalowa 5). Czas na zrealizowanie vouchera: do 4.05.2023 

 

12. Nagrody rzeczowe i vouchery należy odebrać osobiście  w siedzibie Redakcji Tygodnika Regiolnego 

Nowiny (Rybnik, ul. Sobieskiego 15) do 21.12.2022. Biuro czynne w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-

16.00 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 

przyznano nagrodę. 

15. 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 bez podania przyczyny może zostać wykluczony z 

Konkursu. 

  

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 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 “Konkurs wygraj sobie prezent” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

  

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. 

  

RODO 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy 



kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, pod adresem e-mail: 

fundacjaparp@gmail.com. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 

„RODO”).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydanianagrody i 

ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

4. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

 


