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Regulamin Konkursu Urodzinowego  „Z PASJĄ W ALFIE” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkursu 

urodzinowy prowadzony pod nazwą „Z PASJĄ W ALFIE” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Alia PR & Marketing z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 107, 

87-100 Toruń , NIP: 956-226-19-11 (zwany dalej „Organizatorem”). Alia PR & Marketing 

s.c., działa na zlecenie oraz GT-JWK-MANAGEMENT Sp. z o. o. 

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika 

któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany 

Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie internetowej Alfa Centrum 

www.alfagrudziadz.com.pl oraz podczas eventu urodzinowego 10 marca na terenie Alfa 

Centrum. 

5. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pierwszy etap, którym będą Eliminacje rozpocznie się 

27.02.2018 r. na fanpage’u Alfa Centrum na portalu Facebook: 

https://web.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudzi%C4%85dz-111491068977562/ i potrwa do 

4.03.2018 r.; drugi  etap – finałowy, zostanie przeprowadzony w Alfa Centrum 10.03.2018 r. 

podczas eventu urodzinowego, na scenie. 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy Organizatora, a także pracownicy GT-JWK-MANAGEMENT Sp. z o. o. 

oraz Alfa Centrum Grudziądz oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu 

sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne 

powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od 

podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

7. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad 

prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej niniejszym 

Regulaminem („Komisja Konkursowa”). 

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

zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub 

będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem 

którego można wziąć udział w 1 etapie Konkursu - Eliminacjach. 

9. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg 1 etapu Konkursu - 

Eliminacji. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do 

Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu przekazuje swoje dane osobowe 

Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook.com  

10. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do publicznej wiadomości imion, nazwisk 
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Uczestników Konkursu. 

12. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, ani 

funkcjonowanie sieci. 

 

II. DEFINICJE 

 

1. Konkurs – Konkurs Urodzinowy „Z PASJĄ W ALFIE” organizowany przez Organizatora, w 

okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.  

2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz 

prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  

3. Facebook – serwis społecznościowy. 

4. Fanpage – profil Alfa Centrum Grudziądz w serwisie społecznościowym Facebook. 

5. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.  

6. Dogrywka – dodatkowa seria pytań. 

7. Zadanie konkursowe – Eliminacje – zamieszczenie kreatywnej formy wypowiedzi 

dotyczącej swojego hobby/pasji, w ramach pięciu określonych kategorii działań, które można 

realizować wspólnie z Alfa Centrum (Podróże, Film i książka, Moda i uroda, Sport, 

Gotowanie) w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym 27.02.2018 r. na 

fanpage’u Alfa Centrum: https://web.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudzi%C4%85dz-

111491068977562/. Komisja Konkursowa zakwalifikuje do Finału pięć osób, których 

odpowiedzi uzna za najciekawsze i najbardziej kreatywne. 

8. Finał 

Każdy z uczestników wybiera jedną z pięciu kategorii pytań (kategorie nawiązują do 

pasji/hobby, będących tematem eliminacji Konkursu). Kategorie do wyboru: 

1) Podróże 

2) Film i książka 

3) Moda i uroda 

4) Sport  

5) Gotowanie  

Każdy z uczestników dokonuje wyboru numeru pytania w ramach wybranej przez siebie 

kategorii (pytania od 1 do  20) 

Każdy z uczestników odpowiada na trzy pytania zadane przez konferansjera. Za prawidłową 

odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za nieprawidłową odpowiedź lub jej brak 0 punktów. 

Jeżeli po serii trzech pytań nie uda się wyłonić Zwycięzcy, wśród Uczestników którzy zdobyli 

taką samą, a jednocześnie najwyższą liczbę punktów zostanie przeprowadzona Dogrywka. 

Konferansjer zada Uczestnikom biorącym udział w dogrywce, kolejne dwa pytania, z 

wybranej przez każdego z nich kategorii. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 

punkt, za nieprawidłową odpowiedź lub jej brak 0 punktów. W przypadku remisu każdemu z 

Uczestników zadawane jest kolejne pytanie, przegrywa ten, który nie odpowie na pytanie w 

danej rundzie. W przypadku wyczerpania puli 20 pytań w danej kategorii, Uczestnicy mają do 

wyboru kategorie pytań, w których dostępne są pytania. 

 

 

https://web.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudzi%C4%85dz-111491068977562/
https://web.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudzi%C4%85dz-111491068977562/
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9. Czas trwania Eliminacji – 1 etap Konkursu, który liczony jest od 27.02.2018 r. do 4.03.2018 

r.  

10. Czas trwania Finału – 2 etap konkursu odbędzie się 10.03.2018 r. o godzinie 16.15 i potrwa 

do 17.15. 

11. Nagroda – nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału 

w Konkursie:  

a) Ukończyły 18 rok życia;  

b) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest 

wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

d) Zaakceptowały w całości Regulamin Konkursu (przez wzięcie udziału w Konkursie);  

e) Są fanami profilu Alfa Centrum w Grudziądzu na Facebooku. 

f) Posiadają dostęp do Internetu oraz posiadają konto osobowe na portalu Facebook, 

które ma status publiczny. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu 

serwisu Facebook, za pomocą którego bierze udział w Eliminacjach Konkursu; 

g) Wyraziły zgodę na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, 

nazwa użytkownika).  

2. Uczestnictwo w konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie 

zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnik ma obowiązek przestrzegania 

wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, Regulaminu portalu 

Facebook, na którym odbywa się Konkurs oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad 

fair play. 

 

IV. ZASADY KONKURSU - ELIMINACJE 

 

1. Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone na fanpage’u Alfa Centrum na portalu 

Facebook, od 27.02.2018 r. do 04.03.2018 r.  

2. Udział w Eliminacjach jest bezpłatny i dobrowolny, jednak są one warunkiem zakwalifikowania 

się do Konkursu i wzięcia udziału w Finale.  

3. Zadaniem Uczestnika w Eliminacjach jest wykonanie zadania konkursowego:  

Zamieszczenie kreatywnej formy wypowiedzi dotyczącej swojego hobby/pasji, w ramach 

pięciu określonych kategorii działań, które można realizować wspólnie z Alfa Centrum 

(Podróże, Film i książka, Moda i uroda, Sport, Gotowanie). 

4. Wykonanie zadania konkursowego może mieć dowolną formę.  

5. Odpowiedź musi być udzielona w komentarzu pod postem konkursowym.  

6. Odpowiedzi umieszczone poza sekcją komentarzy pod postem konkursowym tzn. pod innymi 

postami, na tablicy Alfa Centrum lub przesłane w wiadomościach prywatnych nie będą brane 

pod uwagę podczas wyboru laureatów.  

7. Odpowiedzi umieszczone po zakończeniu trwania Eliminacji nie będą brane pod uwagę 
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podczas wyboru laureatów.  

8. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi na pytanie otwarte, które: a) naruszają 

obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, 

wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz 

powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub 

dobre obyczaje, a także naruszają prawa osób trzecich, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

opisują sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 

lub zwierząt, b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, c) 

zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż 

www.alfacentrum.com.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów 

internetowych oraz „porównywarek cen”, d) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub 

adresy mailowe, numery GG, Skype itp. e) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice 

handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, f) nie dotyczą w całości lub części 

przedmiotu Konkursu, g) nie mają wartości merytorycznej, h) są kopią treści Odpowiedzi w 

całości lub części od innych Użytkowników, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a 

także są kopią własnej Odpowiedzi; i) nie zawierają liter diakrytycznych polskiego alfabetu 

(„polskich znaków”), j) napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.  

9. Nagrodą w Eliminacjach jest przejście do drugiego etapu i możliwość podjęcia rywalizacji w 

Finale, który odbędzie się 10.03.2018 r. w Alfa Centrum.  

10. W Eliminacjach przewidziano pięciu laureatów, którzy przejdą do drugiego, finałowego etapu.  

11. Laureaci zostaną wyłonieni po zakończeniu Eliminacji.  

12. Ogłoszenie laureatów Eliminacji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia zadania 

konkursowego na fanpage’u Alfa Centrum na portalu Facebook.  

13. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Eliminacji, a w szczególności weryfikacją 

spełnienia warunków uczestnictwa w Eliminacjach oraz dokonaniem wyboru laureatów czuwa 

Komisja Konkursowa.   

14. Komisja dokona wyboru laureata biorąc pod uwagę przestrzeganie Regulaminu oraz 

kreatywność, jaką wykażą się Uczestnicy przy rozwiązywaniu zadania konkursowego.    

15. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.  

16. Laureatem Eliminacji może być wyłącznie pełnoletni Użytkownik, który zamieścił prawdziwe 

dane osobowe na swoim profilu osobowym na Facebook. 

17. Po ogłoszeniu wyników laureat jest zobowiązany do wysłania wiadomości prywatnej na 

fanpage’u Alfa Centrum zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, 

adres e-mail oraz adres zamieszkania w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników do godz. 14.00.  

18. W przypadku nieotrzymania wymienionych wyżej danych we wskazanym terminie, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata konkursu. Ogłoszenie 

kolejnego laureata będzie miało miejsce na fanpage’u Alfa Centrum 7.03.2018 r. o 

godz.17.00. Po ponownym ogłoszeniu wyników, Laureat zobowiązany jest do wysłania 

wiadomości prywatnej na fanpage’u Alfa Centrum zawierającej następujące dane: imię, 

nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania w terminie 2 dni od 

ogłoszenia wyników do godz. 12.00.   

 

V. ZASADY KONKURSU - FINAŁ 

 

1. Warunkiem udziału w Finale i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest: 

a) Wzięcie udziału w Eliminacjach i przejście do 2 etapu; 
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b) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu; 

c) Zgłoszenie się do Organizatora 10.03.2018 r. podczas eventu urodzinowego;  

d) Wyrażenie zgody (przez wzięcie udziału w Konkursie) na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu w celach konkursowych; 

e) Odpowiedź na zadane pytania konkursowe w ustalonych przez Organizatora 

kategoriach;  

2. W Finale jednocześnie weźmie udział 5 osób, które zakwalifikowały się w Eliminacjach i 

zostały wyłonione przez Komisję Konkursową. Finał zostanie przeprowadzony wg 

mechanizmu opisanego w p. II („DEFINICJE”) 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Nagroda główna: bon na zakupy w Alfa Centrum o wartości 2000 zł.  

2. 4 równorzędne nagrody: bon na zakupy w Alfa Centrum o wartości 400 zł  

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej 

listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres Organizatora z dopiskiem: 

„Reklamacja-Konkurs Urodzinowy Z PASJĄ W ALFIE”. Reklamacje mogą być zgłaszane od 

momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, ale nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:  

a) Dopisek na kopercie: „Reklamacja-Konkurs Urodzinowy Z PASJĄ W ALFIE”; 

b) Wskazanie imienia, nazwiska, adresu email oraz korespondencji, a także 

kontaktowego numeru telefonu; 

c) Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 

d) Podpis reklamującego. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi. 

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Uczestników przez Organizatora jest Regulamin. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o treści 

decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem 

poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

IX. POSTĘPOWANIE KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad i 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
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3. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu 

lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym uniemożliwia 

zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń 

związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 

Konkursu w całości. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie 

pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez 

wyraźne wskazanie w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej: 

www.alfagrudziadz.com.pl lub podczas eventu urodzinowego, na scenie przez konferansjera.  

6. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest 

prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach przeprowadzenia 

konkursu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 

przyczyn leżących po stronie Uczestników. 


