
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 

PREZENT DLA WASZYCH GOŚCI WESELNYCH 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs pod nazwą PREZENT DLA WASZYCH GOŚCI WESELNYCH jest 
organizowany na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorem Konkursu jest „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Koninie, ul. Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266 z kapitałem 
zakładowym w wysokości 80.200 zł w pełni wpłaconym, zwany dalej Organizatorem. 
Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która planuje zawrzeć związek małżeński 
w terminie 1 marca 2018 do 1 kwietnia 2019 roku, zamieszkała na terenie Polski i uwaga: 
uzyskała zgodę partnera/partnerki na prezentację wspólnego wizerunku Narzeczonych i 
udział jego w niniejszym konkursie na zasadach opisanych w regulaminie.  

4. Ponadto Uczestnik oświadcza, że: 

 zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
danego Konkursu,  

 zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

 wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
uczestnictwem w danym Konkursie.  

5. Konkurs przeznaczony jest dla fanów profilu przegladkoninski na Facebooku 
(https:www.facebook.com/przegladkoninski). 

6. Konkurs jest organizowany od 28 stycznia 2018 roku od godziny 10.00 do 4 lutego 2018 
roku do godz. 24.00. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, pracownicy innych 
podmiotów związanych z Organizatorami i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie 
i krewni w linii prostej.  

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia danego konkursu 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  

 

§2. Zasady konkursu 

Niniejszy Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook – pod 
adresem www.facebook.com/przegladkoninski 

1. Uczestnik Konkursu musi: 

 polubić stronę Przeglądu Konińskiego na portalu Facebook 
(www.facebook.com/przegladkoninski  

 odszukać, polubić oraz udostępnić post konkursowy pod nazwą PREZENT DLA 
WASZYCH GOŚCI WESELNYCH 

 w terminie 28 stycznia 2018 roku – godz. 10.00 do 4 lutego 2018 roku do godziny 24.00 
należy umieścić zdjęcie z okresu narzeczeństwa wraz z krótkim opisem poznania się w 
komentarzu pod postem konkursowym – długość opisu: maksymalnie do 900 znaków.  

2. Z chwilą publikacji przez Uczestnika Konkursu zdjęcia wraz z opisem, Uczestnik ten 
oświadcza, że nie dopuścił się naruszeń jakichkolwiek praw osób trzecich, praw autorskich i 
innych, zasad współżycia społecznego. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora działania niezgodnego z prawem lub z 
regulaminem Facebook, Organizator ma prawo w każdym momencie natychmiast usunąć 
zdjęcie, komentarz, ale przede wszystkim wykluczyć Uczestnika z Konkursu.  
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4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury składające się z 3 pracowników Organizatora. 

5. Spośród opublikowanych opisów do przesłanych zdjęć Jury wybierze najciekawszy jego 
zdaniem opis.  

6. Organizator po wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu poinformuje go poprzez wysłanie 
wiadomości w dniu 6 lutego 2018 roku o zaistniałym fakcie na adres profilu, z którego 
Uczestnik przesłał zdjęcie i opis konkursowy. W wiadomości tej Organizator poda numer 
telefonu, pod który należy się skontaktować w celu uzgodnienia szczegółów odbioru 
nagrody. Jeśli Uczestnik w terminie dwóch dni od wysłania przez Organizatora informacji o 
zdobyciu nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem, Uczestnik ten zostaje 
zdyskwalifikowany. W tej sytuacji Organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę i skontaktuje 
się z nim w sposób opisany wyżej.  

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej w portalu 
FB (www.facebook.com/przegladkoninski po skontaktowaniu się Zwycięzcy z 
Organizatorem.  

8. Każdy Uczestnik może opublikować jedno zdjęcie z opisem.  

 
 

§3. Nagrody dla Uczestników 

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie wydanie (wydrukowanie) gazetki weselnej/ślubnej 
w nakładzie 100 egz. (dla 100 par). Organizator-Fundator zobowiązuje się opracować teksty, 
projekt graficzny i przygotować skład DPI na podstawie materiałów źródłowych 
dostarczonych przez Zwycięzcę Konkursu do siedziby „Wydawnictwa Przegląd Koniński”.  

2. Warunkiem przygotowania i wydania nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy do siedziby 
Organizatora w terminie 30 dni przed zawarciem związku małżeńskiego przez osoby 
widniejące na zgłoszonym zdjęciu konkursowym.  

 

§4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem przyjmowane będą przez Organizatora w formie 
pisemnej. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub 
przesłana przesyłką poleconą wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego na adres 
Organizatora. Reklamację należy założyć maksymalnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 
przez Organizatora wyników Konkursu. Decyduje data nadania listu.  

2. Reklamacje zgłoszone po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon 
kontaktowy oraz szczegółowo opisane przyczyny reklamacji.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 
dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. W wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie 
zawiadomiony pisemnie. Decyzja będzie wysłana na adres Zgłaszającego.  
 

§5. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy 
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania postu konkursowego w portalu 
społecznościowym www.facebook.com/przegladkoninski i jest dostępny na 
www.przegladkoninski.pl i w siedzibie Organizatora.  
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