
REGULAMIN KONKURSU  NA FACEBOOKU  

DZIEŃ MATKI  

§1 POSTAWNOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin Konkursu (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym 
wszystkie w warunki uczestnictwa w tym Konkursie oraz zasady obowiązujące pomiędzy 
Uczestnikiem Konkursu, a Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. i Ubezpieczeniowi Sadowska Sp. 
Jawna (zwanym dalej również „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wyjątkowy Prezent Sp. Z o.o.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności zarówno przez Organizatora jak i 

uczestników. 

4. Konkurs jest przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/MarketUbezpieczen 
zwanej dalej Fanpage. 

5. Nagrody w Konkursie – 2 x Pakiety Przeżyć dla Niej. 
6. Uczestnik– osoba fizyczna lub osoba prawna przystępująca do Konkursu poprzez aktywność 

pod postem na Facebooku. 
7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).   
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 
warunków niniejszego Regulaminu.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:  
a. polubienie fanpage Marketu Ubezpieczeń 

https://www.facebook.com/MarketUbezpieczen 
b. polubienie posta konkursowego  
c. dodanie pod postem w komentarzu zdjęcia wykonanego przez uczestnika, 

obrazującego niezapomniane przeżycie lub wyjątkową chwilę  
3. Dla Uczestnika udział w Konkursie jest bezpłatny.  
4. Każdy z Uczestników może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń Konkursowych 
5. Udział w Konkursie nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w 

tym samym czasie. 
6. Konkurs obowiązuje od 10.05.2022 do 22.05.2022 do godziny 23.59 na platformie Facebook, 

chyba, że na materiałach reklamowych lub stronie internetowej Organizatora pojawi się inna 

informacja o terminie zakończenia Konkursu. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 23.05.2022. Organizator opublikuję listę 
zwycięzców na swoim Fanpage w dniu 23.05.2022. 
 
 

§3 NAGRODY W KONKURSIE 
 

 
1. W Konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.  
2. Nagrodami w konkursie będą 2 pakiety „Przeżyć dla Niej” wskazane w §1 pkt.2 niniejszego 

Regulaminu. 
3. Powołane przez Organizatora Jury wybierze 2 laureatów, których zdjęcia, według Jury wykażą 

się największą kreatywnością i pomysłowością. 
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez fanpage 

Organizatora oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku. 
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5. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na wskazany przez nich adres do 14 dni roboczych 
od ogłoszenia wyników Konkursu. 
                                                   

6. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2022. Po tym terminie Nagroda traci 
ważność. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do podania danych zwycięzców w poście z wynikami 
Konkursu na Fanpage Organizatora. 

8. Za wygrane w Konkursie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 
9. Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy 

z dnia 26 lipca 1991r. (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych 

zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68a. 

 

§4 REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacja dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie wywołują skutków prawnych 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, opis i uzasadnienie 

Reklamacji 

4. Reklamacje rozpatrywane będą do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia do 

Organizatora. 

§5 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest 

Organizator. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, 

wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla 

postępowań reklamacyjnych. 

4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 

współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu w tym m.in. firmom 

kurierskim w celu realizacji dostarczenia nagród do laureatów Konkursu. 

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania 

oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia 

danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane 

dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne przepisy Prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach 

warunków i zasad Konkursu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony internetowej Organizatora.  

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby, które brały 
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2022 
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