
REGULAMIN KONKURSU #TIKTOKZPSHOW” NA FACEBOOK.PL/ZagłębiowskiParkSportowy 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursów na fanpage'u https://www.facebook.com/ZaglebiowskiParkSportowy/ 

jest  Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursów. 

3. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator. 

4. Konkursy Organizowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. 

5. Udział w Konkursach jest nieodpłatny. 

6. Czas trwania (ogłoszenie i termin rozstrzygnięcia) Konkursów podawany jest każdorazowo na 

fanpage'u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu w treści postów konkursowych. W wyjątkowych 

sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursów, w określonym przez 

siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursów na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 

Regulaminu. 

 

WARUNKI I ZASADY KONKURSÓW 

1. Uczestnikiem Konkursów („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna    prawnego, 

• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.pl, 

• przestrzegające regulaminu Facebook.pl, znajdującego się pod adresem 

http://facebook.com/legal/terms/. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Przystępując do Konkursów Uczestnik: 

• akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, 

• zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursami. 

4. Etapy przebiegu Konkursów są podawane każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage'u 

https://www.facebook.com/ZaglebiowskiParkSportowy/ 

5. Czas trwania konkursu od 21.05.2021 r. do 06.06.2021 r. 

 

NAGRODY 

1. Lista nagród w Konkursach jest podawana każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage'u 

https://www.facebook.com/ZaglebiowskiParkSportowy/. Nagrody w konkursie pt.” Tik Tok ZPS Show” 

stanowią worki sportowe. 

2. Organizator zastrzega, że dostępna ilość nagród w konkursie pt.: ”Tik Tok ZPS Show” wynosi 400 sztuk 

worków sportowych.  

2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Spółki 41-200 Sosnowiec ul. Teatralna 9/812 lub może zostać 

przesłana pocztą.  

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 

przyznano nagrodę.  
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6.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych 

w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

PRAWA AUTORSKIE I INNE 

1. Przystępując do Konkursów, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do zamieszczonych w Konkursach utworów: zdjęcia, obrazy lub teksty, oraz że nie 

naruszają one praw osób trzecich. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy 

oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych 

praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, 

Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia 

naruszeń należy zgłaszać na adres biuro@zps-sosnowiec.pl 

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursów. 

 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres biuro@zps-

sosnowiec.pl, z dopiskiem "Reklamacja facebook” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od 

daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika 

w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie Reklamacji podejmowane będą w formie elektronicznej. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów, w szczególności 

wyboru Laureatów i wydania Nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie https://www.facebook.com/ZaglebiowskiParkSportowy/ 

 

 

Sosnowiec, dnia 21 maja 2021 r.       

Prezes Zarządu  

Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. 

Karina Skowronek 


