
„Regulamin konkursu „Viva Studniówka!” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Viva Studniówka!” (dalej: „Konkurs”) jest Ekologia sp. z o. o. z siedzibą 

w Tuchowie przy ul. Wróblewskiego 29, 33-170 Tuchów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588754, NIP: 9930658709, 

REGON: 363272711 – właściciel „Galerii Handlowej Viva” (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs zostanie ogłoszony na Facebooku „Galerii Handlowej VIVA” 

https://www.facebook.com/vivamielec/ (dalej: „Facebook”) oraz na stronie internetowej 

www.galeriaviva.pl (dalej: „Strona Internetowa”). 

3. Czas trwania Konkursu to: 21 listopada 2017 r. - 20 grudnia 2017r. (do godz. 23.59).  

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

§2. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promocja Galerii Handlowej „Viva” jako miejsca na zakupy studniówkowe. 

W obiekcie funkcjonują marki proponujące swoim Klientom okazyjne ceny garniturów, sukienek, 

kosmetyków czy artykułów pasmanteryjnych. 

§3. Warunki uczestnictwa 

1. Osoba biorąca udział w Konkursie (dalej: Uczestnik) powinna posiadać: komputer lub urządzenie 

mobilne z dostępem do Internetu i profil na Facebooku (wyłącznie z prawdziwymi danymi). 

2. Warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu (w wiadomości prywatnej, 

po ogłoszeniu wyników i kontakcie wystosowanym przez Organizatora) prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, maila i numeru tel. kontaktowego niezbędnych w celu 

realizacji Konkursu.  

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie - podanych przez niego - danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem ew. nagrody. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać najbliżsi członkowie rodzin Pracowników Organizatora 

(tj. zstępni, rodzeństwo) oraz osoby bezpośrednio spokrewnione z osobami biorącymi udział 

w organizacji Konkursu. 

6. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a) polubić stronę Galerii Handlowej „Viva” na Facebooku dostępną pod adresem: 

https://www.facebook.com/vivamielec/  

b) w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: „Jaki byłby Twój idealny 

partner na studniówkę?” 
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§4. Przebieg konkursu 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden komentarz (w przypadku zamieszczenia 

większej ilości komentarzy, pod uwagę brany będzie wyłącznie pierwszy z nich). 

2. Komentarze edytowane lub publikowane z profili nie zawierających imienia i nazwiska 

Uczestnika Konkursu nie będą brane pod uwagę. 

3. Komentarze konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i określeń powszechnie uznawanych 

za obraźliwe, a także od treści mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób. Nie powinny 

również naruszać praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

Prace nie mogą zawierać znaków towarowych oraz innych chronionych oznaczeń osób trzecich, 

a także treści o charakterze reklamowym (chyba, że są to treści reklamowe dotyczące Galerii 

Handlowej „Viva”). 

4. Uczestnik (opiekun prawny Uczestnika) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, 

gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do kasowania obraźliwych i nieetycznych komentarzy. 

6. Przy ocenie komentarzy konkursowych brana będzie pod uwagę jedynie kreatywność 

wypowiedzi/opisu. Nie będzie analizowana ilość kliknięć „Lubię to!” ani liczba reakcji 

(„Super”, „ Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi” „Wrr”) w odniesieniu do konkursowego posta.  

7. W przypadku dwóch takich samych komentarzy, w konkursie bierze udział ten, który został 

opublikowany jako pierwszy. 

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu Konkursu 

„Viva Studniówka!”. 

9. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez profil Galerii Handlowej Viva na Facebooku oraz 

specjalnie utworzony adres mailowy: konkursgaleriaviva@novapartners.pl  

 

§4. Nagrody i ogłoszenie zwycięzców 

2. Komentarze zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej składającej się z przedstawicieli 

Organizatora (dalej: „Komisja”), która przyzna nagrody w postaci:  

- garnituru męskiego od firmy „Jes” 

- bonu na zakupy od butiku „Stylowa Szafeczka” 

- zestawu kosmetyków od firmy „Wispol” 

- nagród niespodzianek od firmy „Indygo” 

- stylizacji fryzury, makijażu okolicznościowego od Alessa Studio Urody (dalej: „Nagrody”). 

3. Nagrody nie mogą być wymieniane na równowartość pieniężną ani nie podlegają wymianie na inne 

nagrody rzeczowe. Bony obowiązują jedynie do wartości na nich wymienionej. Niewykorzystane 

środki nie będą zwracane. 

4. Ze względu na dostępność produktów, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na 

nagrody o podobnej wartości i funkcji. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca przyznawanych nagród jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22 grudnia 2017 r. na stronie www.galeriaviva.pl oraz na 

profilu Galerii Handlowej Viva na Facebooku. 

7. Laureaci zostaną poproszeni o kontakt w prywatnej wiadomości pozwalający na ustalenie terminu 

i sposobu odbioru nagród. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i wykorzystania (na potrzeby związane 

z przebiegiem Konkursu) nagrodzonych i wyróżnionych komentarzy wraz z imieniem 

i nazwiskiem nagrodzonych osób. 
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§5. Przepisy końcowe 

1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja 

Konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające 

z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


