
REGULAMIN KONKURSU “Zdjęcie maszyny ze świątecznym akcentem” 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Zdjęcie maszyny ze 
świątecznym akcentem” zorganizowanym na stronie https://www.facebook.com/rolserwissa 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Organizatorem konkursu jest Rolserwis SA z siedzibą w 04-402 Płock, przy ul. Sierpeckiej 10, zwany 
dalej Organizatorem. 
3. Konkurs rozpoczyna się 11.12.2020 r. i trwa do dnia 18.12.2020 r. do godziny 23.59. 
4. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na stronie https://www.rolserwis.pl 
5. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora. 
 
§ 2 PULA NAGRÓD 
1. Nagrodami są: 1x torba sportowa, 1x zestaw zimowy czapka z szalem, 2x koszulka, 5x czapki z 
daszkiem i inne gadżety mające na celu promowanie firmy (kalendarze, długopisy, smycze, itd).  
2.  Fundatorem nagród jest Organizator. 
3.  Nagrodami są materiały reklamowe organizatora, których jednorazowa wartość nie przekracza 
200 pln.  
 
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs skierowany jest do fanów fanpage’a firmy. 
2. Celem Konkursu jest realizacja zadania konkursowego tzn. zamieszczenie zdjęcia swojego ciągnika 
lub maszyny rolniczej ze świątecznym motywem w komentarzu pod postem konkursowym 
opublikowanym przez Organizatora na fanpage’u Rolserwis,  
3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia w dalszych 
publikacjach organizatora tj. czasopismo, strona internetowa, mailing. 
4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i 
osobiste do Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej 
informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, 
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego. 
5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym 
podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
7. Dokonując zgłoszenia Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w konkursie. 
 
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA 
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 
2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. 
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Zwycięzcy w przypadku 
niedostatecznej liczby zgłoszeń oraz wykluczenia zgłoszeń. 
4. Komisja zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy, które są sprzeczne z przepisami prawa, 
normami społecznymi i obyczajowymi, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra 
osobiste, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści, zawierają przekazy reklamowe oraz 
informacje handlowe, w tym oferty sprzedaży towarów i usług.  

https://www.facebook.com/rolserwissa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rolserwis.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MMDlkifpQYnSIFsuL8zj3B19BNOqWvM72ZFAlaniPAYUeHKcpN8_5fw8&h=AT3PYKgamFboaeE0dC-zFeh-z0EZ4xQiFajr1efzuJ9-3Q52HQ1XMzNSkvAy92aMoRi288s_LWDS4VTJnGPIyI0PNyES0-w8XOOAo8XCCYNONsYj9IwIr-6I77P4r6SM4zrjKQ
https://www.rolserwis.pl/


 
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. Gadżety reklamowe zostaną przydzielone zgodnie z oceną Komisji: 
1 m-ce torba sportowa i czapka z daszkiem 
2 m-ce zestaw zimowy czapka z szalem i kalendarz trójdzielny 
3 m-ce koszulka i czapka z daszkiem 
4 m-ce koszulka i kalendarz trójdzielny 
5-7 m-ce czapka z daszkiem i kalendarz trójdzielny 
8-15 m-ce mniejsze podarunki reklamowe. 
2. Warunkiem przekazania nagrody jest możliwość skontaktowania się z uczestnikami – tzn. 
odpowiedź na wiadomość nt. wygranej oraz zapewnienie danych wymaganych przez komisję po 
zakończeniu konkursu. 
3.  Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzcę po zakończeniu konkursu poprzez Kontakt w wiadomości 
prywatnej na Facebooku. 
4. Nagroda zostanie przesłana lub przekazana zwycięzcom. 
5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni Uczestnik traci prawo do jej otrzymania a 
nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Zwycięzcy nie 
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. 
Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Laureat nie może scedować prawa do nagrody na inną 
osobę. 
 
§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu i telefonu kontaktowego do dostarczenia 
nagrody w przypadku Zwycięzcy. 
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu 
europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. URZ. UE 
L nr 119, str.1) jest Organizator. 
3. Dane osobowe Zwycięzcy w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu i telefonu do dostarczenia 
nagrody będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu jej dostarczenia, zaś 
dane Zwycięzcy w zakresie imienia, nazwiska i miasta zamieszkania będą przetwarzane w sposób 
określony w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych podanych 
dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści 
tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia 
 
§7 REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie 
w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 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 Zdjęcie maszyny ze świątecznym akcentem” 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany, popierany przez serwis Facebook.   
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku 
cywilnoprawnym. 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy prawa. 


