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Konkurs „A ty jak spędzasz czas z dzieckiem w kuchni?” 
GALERIA WNĘTRZ DOMAR·16 MARCA 2018 

Regulamin konkursu „a ty jak spędzasz czas z dzieckiem w kuchni?” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Domar – 

Galeria Wnętrz (dalej: „Konkurs”).  

2. Organizatorem konkursu jest spółka DOMAR S.A. (zwana dalej: „Organizatorem”) z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Braniborskiej 14; 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000104841 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-002-27-79, REGON 930671007.  

3. Konkurs jest prowadzony na tablicy fanpage https://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/.  

4. Konkurs trwa od 16 marca 2018 r. od godziny 18:00 do 18 marca 2018 r. do godz. 23:59.  

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane 

„Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat i mające pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:  

a) posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook 

b) wykonanie zadania konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod 

postem konkursowym zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie 

www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące Konkurs oraz 

inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. 

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – login Uczestnika oraz udzielenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu, w celu poinformowania o wygranej oraz o sposobie wydania nagrody.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma 

prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

 

 

https://www.facebook.com/Wroclavia/
https://www.facebook.com/notes/wroclavia/konkurs-tw%C3%B3j-vincent-tw%C3%B3j-wroc%C5%82aw/1533843990011115/
https://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/
http://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/
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§3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w konkursie jest 15 zaproszeń 2 osobowych (dla jednego rodzica z jednym dzieckiem) na 

rodzinne warsztaty kulinarne, które odbędą się 24 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Studio Kulinarnym Browar 

Mieszczański w Galerii Wnętrz Domar, przy ul. Braniborskiej 14, na 1 piętrze. 

2. Organizator wyłoni 15 Zwycięzców i ogłosi wyniki Konkursu na fanpage Domar – Galeria Wnętrz do dnia 19 

marca 2018 r. do godz. 18.00. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na liście zwycięzców na fanpage Domar – Galeria Wnętrz swojego 

loginu. 

4. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia przybycia na warsztaty drogą mailową na adres 

marketing@domar.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 071/ 355 39 96  do dnia 21 marca 2018 roku. Jeżeli Zwycięzca 

nie potwierdzi swojej obecności we wskazanym terminie, nagroda przechodzi na kolejnych uczestników konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Zwycięzców. Jeżeli 

Zwycięzca nie przyjdzie na warsztaty, które odbywają się 24 marca 2018 r. traci prawo do nagrody. 

6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzców, w szczególności 

za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Zwycięzcy. 

 

§4. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza ze 

zdjęciem pod postem konkursowym.  

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź w terminie określonym w par. 1, pkt. 4 Regulaminu.  

3. Zwycięzcami konkursu zostają autorzy 15 najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzców 

wybierze Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.  

4. Odpowiedź konkursowa nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

5. Uczestnik zgłaszający odpowiedź konkursową oświadcza i gwarantuje, że w przypadku stworzenia z takiej 

odpowiedzi utworu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do odpowiedzi konkursowej, bez 

żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że taki utwór 

nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik wyraża zgodę na publikację utworu na polu 

eksploatacji poprzez jego wyświetlenie na monitorze oraz wydruk na nośniku. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, np. ze względu na chwilowe usterki serwera.  

mailto:marketing@domar.pl
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu,  w tym 

do ukrycia lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika w przypadku: 

• zawarcia w odpowiedzi konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, 

religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu Facebook 

• zawarcia w odpowiedzi konkursowej treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów 

• naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich 

oraz prawa do ochrony wizerunku 

 

§5. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

marketing@domar.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.  

2. Reklamacje przesłane po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie 

poinformowany o decyzji drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage https://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 

Facebook, Inc. 

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

7. Organizator informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na 

serwerach Facebook oraz w siedzibie Organizatora, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, 

mailto:marketing@domar.pl
https://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar/
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wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia do niego istotnych 

zmian. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany 

Regulaminu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, profilu Domar – Galeria Wnętrz. 

Poinformowanie o zmianach nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 

Zmiany Regulaminu nie mogą spowodować utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia 

zmiany. 

 


