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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  

                     „DZIEŃ MAMY Z 
” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

konkurs prowadzony pod nazwą „DZIEŃ MAMY Z ALFĄ” zwany dalej 
„Konkursem”. 

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik powinien zapoznać się  
z Regulaminem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem 
postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału  
w Konkursie, w tym do odmowy wydania nagrody.  

1.3. Organizatorem Konkursu jest GT-JWK-Management Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 5/40, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

1.4. Za realizację Konkursu oraz warsztatów „Kolorowe Inspiracje” odpowiada 
Pani Sylwia Sypek –Stylistka Alfa Centrum. 

1.5. Konkurs organizowany jest w celu promocji i reklamy Alfa Centrum w 
Grudziądzu (86-300), przy ul. Chełmińskiej 4 („Alfa Centrum”). 

1.6. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w okresie od dnia 14 maja 2018 do 20 maja 2018 roku. 

1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora,  
a także pracownicy Alfa Centrum. 

1.8. Niniejszy regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom 
na stronie internetowej: www.alfagrudziadz.com.pl  

1.9. 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 Konkursie. 

1.10. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 
Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do 
Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu przekazuje swoje dane osobowe 
Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook.com  

1.11. 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. 

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

1.13. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  
1.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu 

Facebook.com ani funkcjonowanie sieci. 

http://www.alfagrudziadz.com.pl/
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II. DEFINICJE 

 

2.1. Konkurs – Konkurs „DZIEŃ MAMY Z ALFĄ” organizowany przez Organizatora, 

w okresie i na warunkach określonych w treści regulaminu. 

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu 

Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  

2.3. Facebook – serwis społecznościowy. 

2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w punkcie 

3.1-2. Regulaminu.  

2.5. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe opublikowane w dniu  

14 maja 2018r. w formie posta i opisane szczegółowo na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudziądz-111491068977562/, 

polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, do dnia 20 maja 

2018r. 

2.6. Zwycięzcy Konkursu – Ośmiu Uczestników, którzy w najciekawszy sposób pod 

postem konkursowym opiszą za co kochają swoje mamy wygrają zaproszenie 

na bezpłatne warsztaty organizowane 26 maja w Alfa Centrum. Zaproszenie 

jest dwuosobowe – przeznaczone dla córki wraz ze swoją mamą. 

2.7. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od 14 maja 2018 do  

20 maja 2018. 

2.8. Nagroda – nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu wraz z osobą towarzyszącą 

– mamą.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1. 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;  

e) 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 Konkursie; 

f) Wyraziły zgodę na udostępnienie podstawowych informacji o sobie  

(imię i nazwisko, nazwa użytkownika).  

3.2. Uczestnictwo w konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym 

Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnik ma 

https://www.facebook.com/Alfa-Centrum-Grudziądz-111491068977562/
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obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, 

niniejszego Regulaminu, Regulaminu portalu Facebook, na którym odbywa się 

konkurs oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play. 

 
 

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

 

4.1. Konkurs trwa od 14 maja 2018 do 20 maja 2018 roku. 

4.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy, poza warunkami opisanymi w pkt. ust 1 i 

2, spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Uczestnik musi być fanem strony Alfa Centrum Grudziądz na portalu 

Facebook;  

b) Uczestnik musi wykazać się pomysłowością i kreatywnością w postaci 

opisu uczuć do swojej mamy. 

c)  Odpowiedź powinna zostać zamieszczona w komentarzu  

do posta informującego o zadaniu konkursowym. 

4.3. Odpowiedzi umieszczone poza sekcją komentarzy pod postem konkursowym 

tzn. pod innymi postami, na tablicy Alfa Centrum Grudziądz lub przesłane w 

wiadomościach prywatnych, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru 

laureatów.  

4.4. Wszelkie zgłoszenia zawierające treści, grafiki lub zdjęcia, które nie są 

tematycznie związane z konkursem będą usuwane. 

4.5. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę odpowiedzi.  

4.6. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.  

4.7. Opis nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób 

trzecich lub też zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących 

płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub takich, 

które mają charakter pornograficzny. 

4.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia postów 

zamieszczonych na tablicy Alfa Centrum Grudziądz w serwisie Facebook, które 

są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, naruszają prawa 

osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych. 

4.9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw 

autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu 

Konkursu, regulaminu serwisu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o 

zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia.  

 

V. DANE OSOBOWE 

 

5.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie  

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
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danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator.   

5.2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu 

obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw 

miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje 

prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także 

usunięcia.  

 

VI. NAGRODY 

 

6.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie 8 nagród. Nagrodą  

w Konkursie jest zaproszenie na warsztaty: „Kolorowe Inspiracje”, które 

odbędą się w Alfa Centrum, w dniu 26 maja 2018r. w godz. 10.00-13.00. 

Zaproszenie obejmuje wstęp dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą (córka i 

mama).  

 

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

7.1. Nagrody będą przyznawane ośmiu Uczestnikom, którzy w najciekawszy 

sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe: Za co kochasz swoją mamę?, 

opublikowane na tablicy Alfa Centrum Grudziądz na portalu Facebook.  

7.2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego opisu 

zamieszczonego w odpowiedzi na pytanie konkursowe na tablicy Alfa 

Centrum Grudziądz na portalu Facebook od 14 maja 2018 do 20 maja 2018 

roku. 

7.3. Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości 

Nagrody w gotówce, ani o wymianę Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent 

niepieniężny. 

7.4. Imiona i nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane przez 

Organizatora na fanpage Alfa Centrum Grudziądz do 21 maja 2018 roku.  

7.5. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania 

wiadomości prywatnej do Fanpage Alfa Centrum Grudziądz zawierającej 

następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz 

adres zamieszkania w terminie 3 dni od daty zakończenia konkursu. 

7.6.  Zwycięzca może odebrać nagrodę w punkcie informacyjnym Alfa Centrum w 

Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 4 (parter, przy głównym wejściu od ul. 

Chełmińskiej), w godzinach otwarcia Alfa Centrum, po podaniu imienia, 

nazwiska oraz adresu zamieszkania od 21 maja 2018 do 24 maja 2018.  

7.7. Zwycięzca zobowiązuje się odebrać nagrodę w terminie wyznaczonym przez 

Organizatora. W przypadku nie zgłoszenia się nagroda przepada.  
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7.8. Zwycięzca zobowiązuje się odebrać nagrodę osobiście w siedzibie 

Organizatora. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową. 

7.9. Zwycięzca potwierdzi odebranie nagrody, podpisem złożonym na protokole 

wydania Nagrody. Jest to warunek konieczny wydania Nagrody Zwycięzcy. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

8.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie  

w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na 

adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja-Dzień Mamy z Alfą”. Reklamacje 

mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny  

do złożenia reklamacji, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia konkursu. 

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:  

a) Dopisek na kopercie: „Dzień Mamy z Alfą” 

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

kontaktowego numeru telefonu; 

c) Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 

d) Podpis reklamującego. 

8.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

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

doręczenia Organizatorowi. 

8.5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Uczestników przez Organizatora jest 

Regulamin. 

8.6. 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 

 

9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału 

w konkursie.  

9.2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym 

Regulaminie zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,  

które uprawniają go do udziału w konkursie. 

9.3. 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. 
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9.4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu konkursu w całości. 

9.5. 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  

9.6. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych  

z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd powszechny.  
 

http://www.alfagrudziadz.com.pl/

