
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA 
PORTALU FACEBOOK LU-SI 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Facebook na 
stronie https:// www.facebook.com/butiklusi/ i ma charakter dobrowolny.  

2. Organizatorem Konkursu jest Butik LU-SI z siedzibą w Limanowej 
34-600, ul. Krótka 3.  

3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za 
pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook - na osi czasu Fanpage’u 
Butik LU-SI od 03.09.2021r. do 07.09.2021r. do godz. 23:59  

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być 
każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki: 
a) jest pełnoletnia; 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
c) jest Fanem profilu Butik LU-SI na portalu Facebook 
d) zapozna się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptuje go i będzie 
przestrzegać jego postanowień. 
e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 
regulaminu Facebook; 
f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie 
swojego wizerunku w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie;  
2. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik 
automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego 
regulaminu  
3. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym 
niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego.  
4. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil LU-SI /kliknęła „ Lubię 
to”.  
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, organizator powołuje 
Komisję Konkursową. 



6. Nagrodę w Konkursie otrzyma uczestnik, który spełni łącznie następujące 
warunki:  
a) W trakcie trwania Konkursu od 03.09.2021 r. do 07.09.2021r 23:59 pod 
postem konkursowym na osi czasu profilu Butik LU-SI w serwisie Facebook: 
https:// www.facebook.com/butiklusi/ wystarczy dodać propozycję swojej 
jesiennej stylizacji w postaci autorskiego zdjęcia, grafiki lub ciekawego opisu.  
b) Zwycięski komentarz zostanie wybrany przez Komicję powołana przez 
Organizatora.  
7. Post konkursowy, powinien łącznie spełniać poniższe wymogi: 
a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 
b) nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych 
jakichkolwiek podmiotów/produktów/usług innych niż związanych z odzieżą 
LU-SI. 
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: praw 
autorskich lub innych praw własności intelektualnej, 
d) Organizator wykluczy z udziału w Konkursie komentarze Konkursowe 
niezgodne z regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, 
treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla 
osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy 
niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub 
odbiór marki LU-SI lub Organizatora. 
8. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i 
nazwiskiem w celach informacyjnych. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających 
wymogów określonych 
w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów 
określonych w Regulaminie. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia 
warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika 
złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź 
przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania 
i numeru telefonu kontaktowego. 
11. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona 
odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu 
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.  



§ 3 NAGRODY I ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

1.Nagrodą w konkursie są I miejsce - kardigan II miejsce - torebka. 
2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na tablicy Fanpage’a 
LU-SI w dniu 08.09.2021r. o godzinie 10:00  
3. Po ogłoszeniu wyników Uczestnicy wytypowani do zwycięstwa są 
zobowiązany do przesłania Organizatorowi prywatnej wiadomości 
z następującymi danymi: 
a. imię i nazwisko  
b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy  
Nieprzesłanie ww. wiadomości w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia 
wyników na portalu Facebook powoduje, iż nagroda przepada.  
4. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której 
mowa w ust. 3.  
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne 
rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 
szczególnych właściwości poszczególnych nagród.  
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, 
który równocześnie ponosi koszt tego przekazania. 
7. Każdy Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu 
oświadcza, że:  
a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych 
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu w szczególności dla potrzeb 
ogłoszenia wyników Konkursu i wydania nagród;  
b) zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego treść; 
c) został poinformowany/a o przysługującym mu prawie dostępu do swoich  
danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania 
danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu.  
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez 
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i 
wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 3. Uczestnicy mają prawo wglądu 
do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane 
na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie 
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.  
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w 
Konkursie. 



§ 5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują 
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie 
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. 
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej 
w Konkursie, w szczególności:  
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a 
także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Administratora;  
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie 
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych.  
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 03.09.2021r.” 
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza umieszczenie komentarza z 
kreatywną odpowiedzią pod konkursowym postem. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 
autorskich osób trzecich przez Uczestników i Kandydatów.  
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2021 roku i obowiązuje 
do czasu zakończenia działań związanych z Konkursem. 
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przez 
czas trwania Konkursu bez podania przyczyny.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w 
niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny.  
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i 
terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty 
elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane 
nieprawidłowości w toku Konkursu, w tym opóźnienia w dostarczeniu 



Zgłoszeń.  
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
popierany zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami 
serwisu społecznościowego Facebook. 
8. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie 
ostateczną decyzję podejmuje Organizator.  
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
10. Za wady fizyczne Nagrody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych. 


