Konkurs na nazw ęsma żalni Pensjonatu Misiówka
Propozycje nazw mo żna sk łada ć na facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/504198259715489/posts/1504560396345932/ jako komentarz pod
og łoszeniem o konkursie ! Regulamin konkursu dost ępny pod adresem www.misiowka.com
Regulamin konkursu
"Wymy śl nazw ę!"
§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu pod nazw ą" Wymy śl nazw ę!" (dalej „Konkurs”) jest J.FILIPECKA – Joanna
Filipecka z siedzib ą w Borównie 12A, 58-379 Czarny Bór, posiadaj ąca NIP: 8862744470 , (dalej
„Organizator”)
1. Niniejszy Regulamin okre śla zasady udzia łu w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a tak że
nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady post ępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
2. Konkurs rozpoczyna si ęw dniu 18.04.2019r. o godzinie 16:00, a ko ńczy si ędnia 15.05.2019 o
godzinie 12:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Og łoszenie wyników konkursu: do 31.05.2019.
§ 2 Warunki udzia łu w Konkursie
1. W Konkursie mog ą wzi ąć udzia ł osoby fizyczne, zamieszka łe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
(zwane „Uczestnikami”) które:
a) maj ą uko ńczone 18 lat,
b) maj ą uko ńczone 13 lat; i dzia łaj ą za zgod ąi wiedz ąich opiekunów prawnych
c) wykonaj ą zadanie konkursowe, polegaj ące na wymy śleniu nazwy dla nowej sma żalni nale żącej do
obiektu Pensjonatu Misiówka w Borównie na portalu Facebook pod postem konkursowym
opublikowanym dnia 18.04.2019, (https://www.facebook.com/pensjonat.misiowka/).
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element
Zg łoszenia nie spe łnia wymaga ńokre ślonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie
prawo usuni ęcia takiego Zg łoszenia bez przys ługuj ących Uczestnikowi jakichkolwiek roszcze ńz tego
tytu łu.
3. Zg łoszenie nie mo że zawiera ć tre ści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
narusza ć praw osób trzecich jak równie żnie mo że przedstawia ćlub opisywa ćsytuacji lub zdarze ń,
które mog ą powodowa ć zagro żenie dla zdrowia lub ży cia ludzi lub zwierz ąt. Zg łoszenia, które nie
spe łniaj ą powy ższych warunków b ęd ą usuwane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszcze ńz tytu łu
wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w zwi ązku z niespe łnieniem przez danego
Uczestnika wymogów okre ślonych w ust. 4. W Konkursie nie mog ąbra ćudzia łu pracownicy
Organizatora oraz osoby wspó łpracuj ące z Organizatorem na innej podstawie ni żstosunek pracy.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zg łoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszaj ące
warunki niniejszego Regulaminu nie b ęd ą bra ły udzia łu w Konkursie. Organizator zastrzega sobie tak że
prawo do usuni ęcia takiego Zg łoszenia, a Uczestnikowi nie b ęd ą przys ługiwa ćża dne roszczenia z tego
tytu łu.
2. Uczestnik mo że przes ła ć dowoln ąliczb ęZg łosze ń.
3. W ramach Konkursu, o ile tak ądecyzj ępodejmie Organizator, elementy przes łane przez Uczestnika
b ęd ą zamieszczone przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/pensjonat.misiowka/
4. Zasady konkursu:
a) Pod opublikowanym postem dnia 18.04.2019r na
stronie https://www.facebook.com/pensjonat.misiowka/ u żytkownik ma za zadanie w komentarzach
opublikowa ć autorsk ąnazw ędla nowej sma żalni Pensjonatu Misiówka. Ka żdy zg łoszony pomys ł jest
pomys łem autorskim i nie mo że narusza ć praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zg łaszaj ąca
odpowiada za naruszenie maj ątkowych praw autorskich.
c) O wygranej decyduje specjalnie powo łana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury),
które ocenia przys łane zg łoszenia. Nagrodzony zostanie 1 wybrany przez Jury pomys ł.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodno ści zg łosze ńprzes łanych do
Konkursu.
e) Materia ły i narz ędzia konkursowe s ąobj ęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzysta ćz
nich w celach innych ni żte obj ęte Konkursem.
f) w przypadku zg łoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejno ść zg łosze ń, przy

preferencji zg łoszenia zg łoszonego najwcze śniej.
g) Uczestnik bior ący udzia ł w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do
wykorzystania Zg łoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu (Postanowienia
ko ńcowe).
5. Zwyci ęzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia pod
postem konkursowym z pro śb ą o kontakt w wiadomo ści prywatnej.
W terminie nie d łu ższym ni ż14 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwyci ęzca zobowi ązany jest
odes ła ć w wiadomo ści prywatnej nast ępuj ące informacje:
a) Imi ę i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zosta ćdostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
6. W przypadku nie podania powy ższych danych przez zwyci ęzc ę w okre ślonym terminie, lub podania
nieprawid łowych danych, zwyci ęzca taki traci prawo do nagrody.
7. Nagroda b ędzie do osobistego odbioru u Organizatora w nowootwartej sma żalni. Nagroda powinna
zosta ć odebrana przez zwyci ęzc ę osobi ście. Podczas wydania nagrody zwyci ęzca b ędzie zobowi ązany
do okazania osobie wydaj ącej nagrod ędokumentu ze zdj ęciem potwierdzaj ącego to żsamo ść
zwyci ęzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,legitymacja, zgoda rodziców -dla osób 13-18lat).
§ 4 Nagrody
1. Sponsorem nagród w Konkursie jest J.FILIPECKA – Joanna Filipecka z siedzib ąBorówno 12A, 58379 Czarny Bór(dalej „Organizator”).
2. Warunkami powstania prawa do nagrody s ą: wybór odpowiedzi przez jury; odebranie przez osob ę,
której odpowied źwybrano vouchera osobi ście w siedzibie Organizatora.
Zawarcie umowy przeniesienia na J.FILIPECKA-Joanna Filipecka Borówno 12A, 58-379 Czarny Bór
praw autorskich do nazwy. Przeniesienie praw autorskich nast ąpi nieodp łatnie, bez ogranicze ń
terytorialnych. Utwór mo że by ć wykorzystywany bez oznaczenia autora, na nast ępuj ących polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowoln ątechnik ąegzemplarzy utworu,
w tym technik ą drukarsk ą, reprograficzn ą, zapisu magnetycznego oraz technik ącyfrow ą;
b) w zakresie obrotu orygina łem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, u życzenie lub najem orygina łu albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni żokre ślony w punkcie b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wy świetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak że publiczne
udost ępnianie utworu w taki sposób, aby ka żdy móg ł mie ćdo niego dost ęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Uczestnik ponosi odpowiedzialno ść za to, że jest autorem has ła. J.FiLIPECKA – Joanna Filipecka ma
prawo do dokonywania opracowa ńutworu oraz prawo do wykonywania autorskich praw zale żnych.
3. W konkursie przewidziano nagrody:
A) Obiad dla 4 osób w nowootwieranej sma żalni, do zrealizowania podczas jednorazowej wizyty.
4. W przypadku rezygnacji przez zwyci ęzc ę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania
nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody
kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spe łni ł wszystkie wymagania konkursowe oraz zosta ł wybrany
przez Jury w ostatniej cz ęści Konkursu.
5. Nie jest mo żliwe odst ąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest mo żliwe wyp łacenie
równowarto ści nagrody. Nie jest mo żliwa rezygnacja z cz ęści nagrody. Rezygnacja z cz ęści nagrody
jest równoznaczna z rezygnacj ąz ca ło ści nagrody.
§ 5 Post ępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje zwi ązane z Konkursem powinny by ćsk ładane w formie pisemnej. Reklamacje mog ąby ć
sk ładane w ci ągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty og łoszenia wyników Konkursu w
Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Borówno 12A,
58-379 Czarny Bór. Reklamacje zg łoszone po up ływie wskazanego terminu lub w innej formie ni ż
pisemna nie b ęd ą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawiera ć imi ę, nazwisko, dok ładny adres osoby sk ładaj ącej reklamacj ę, jak
równie żdok ładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w
ci ągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje b ęd ą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora s ąostateczne.

§ 6 Odpowiedzialno ść
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ści za dor ęczenie i terminowo ść dor ęczenia przez w ła ściwych
operatorów, w tym za po średnictwem systemów teleinformatycznych (równie żpoczty elektronicznej)
listów, wiadomo ści i przesy łek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne
nieprawid łowo ści w funkcjonowaniu stron internetowych, za po średnictwem których zamieszczane
b ęd ą Zg łoszenia. Organizator nie ponosi równie żodpowiedzialno ści za ewentualne problemy
techniczne, maj ące wp ływ na wype łnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ści za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowie ń
niniejszego Regulaminu, w szczególno ści je żeli tre ść Zg łoszenia b ędzie sprzeczna z prawem, b ędzie
narusza ć prawa osób trzecich, b ędzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo b ędzie opisywa ćsytuacje
lub zdarzenia, które mog ąpowodowa ć zagro żenie dla zdrowia lub ży cia ludzi lub zwierz ąt. Organizator
zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszcze ńz tytu łu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w zwi ązku z niespe łnieniem przez danego Uczestnika wymogów okre ślonych w zdaniu
poprzednim.
§ 7 Postanowienia ko ńcowe
1. Niniejszy Regulamin dost ępny jest na stronie internetowej www.misiowka.com oraz w siedzibie
Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przed łu żenia Czasu Trwania
Konkursu w ka żdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O
zmianie Regulaminu lub przed łu żeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator mo że powiadomi ćna
stronie internetowej Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika b ęd ą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowi ązuj ących
przepisów jest wy łącznie J.Flipecka – Joanna Filipecka. Dane osobowe Uczestników b ęd ą
przetwarzane w siedzibie Organizatora, w zwi ązku z wykonaniem postanowie ńRegulaminu Konkursu
dla celów zwi ązanych z realizacj ąKonkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezb ędne dla celów zwi ązanych z realizacj ąKonkursu. Ka żdy Uczestnik ma prawo wgl ądu w swoje
dane i ich poprawiania oraz żąd ania ich usuni ęcia. Pismo z pro śb ą o usuni ęcie tych danych powinno
wp łyn ąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane s ąprzez
Uczestników dobrowolnie.
4. Uczestnikom nie przys ługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie
przez Organizatora elementów Zg łoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególno ści w sposób wskazany
w ust. 5.
5. U żytkownik poprzez (i z chwil ą) przes łania Zg łoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela
Organizatorowi prawa do wykorzystania Zg łoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych
nale żących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest oraz w tych serwisach, które
przygotowywane s ąprzez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na
Organizatora wszystkie prawa autorskie maj ątkowe i inne prawa w łasno ści intelektualnej do ca łego
Zg łoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytu łu.
Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powy żej jest bezwarunkowe i b ędzie uprawnia ćdo
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporz ądzania, w kraju i za granic ąna wszystkich polach
eksploatacji, okre ślonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególno ści na nast ępuj ących: utrwalanie, zwielokrotnienie okre ślon ątechnik ą,
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pami ęci komputera, najem, dzier żawa, zastosowanie do
wielu artyku łów. Na Organizatora zostaj ąprzeniesione tak że prawa do dokonywania zmian i
modyfikacji, w tym do w łączania w ca ło ści lub w cz ęści do innych projektów oraz do wykonywania
prawa zale żnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim mo że polega ćtak że na
wykorzystaniu Zg łoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega
sobie prawo.
6. Ka żdy z Uczestników przez przyst ąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Nie zastosowanie si ędo powy ższego Regulaminu skutkuje usuni ęciem z Konkursu.

