
 
 

 

 

 
 
 

Regulamin konkursu - Walentynki 2023 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest z okazji Walentynek. 
2. Organizatorem Konkursu jest Beskid Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kętach przy ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378167, wysokość kapitału zakładowego 1 605 000,00 
zł, NIP 5492417339, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 
4. Konkurs odbywa się w dniach 10-14 lutego 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia zdjęć, które wpłyną poza terminem trwania Konkursu, tj. zostaną opublikowane przed 
godziną 00:00 10 lutego 2023 r. i po godzinie 23:59 14 lutego 2023 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu. 
6. Przekazanie Nagród zwycięzcom nastąpi po zakończeniu Konkursu.  
7. Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. 201 poz. 1540). 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki uczestnictwa opisane w 
punkcie 2 § 2 niniejszego regulaminu. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 
a) być Abonentem Beskid Media, tzn. posiadać umowę z Organizatorem na korzystanie z 

przynajmniej jednej usługi Beskid Media; 
b) w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook 

(https://www.facebook.com/beskidmedia) zaprezentować wymarzoną randkę, przy czym 
forma prezentacji może być dowolna (tekst/zdjęcie/film/inne formy wypowiedzi). 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, jednak ze względu na fakt, iż Konkurs odbywa się za 
pośrednictwem portalu Facebook, do zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym 
niezbędne jest posiadanie konta użytkownika przez osobę wyrażającą chęć udziału w Konkursie. 

4. Po zakończeniu terminu trwania Konkursu, jury złożone z przedstawicieli firmy Beskid Media oceni 
komentarze zamieszczone przez Uczestników pod postem konkursowym. Spośród odpowiedzi 
spełniających warunki udziału w Konkursie zostanie wybrana jedna, a jej autor otrzyma Nagrody, 
o których mowa w punkcie 1 § 3 niniejszego Regulaminu. 

5. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi nagrodzoną osobę za pośrednictwem portalu 
Facebook i/lub aplikacji Messenger. 
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§ 3 NAGRODY 
 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a. Koc ZOE, 
b. Drukarka do zdjęć z telefonu FUJIFILM Instax mini Link,  
c. Film FUJIFILM Instant do aparatów.  

2. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Nagród zwycięzcy po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
3. Po wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu, Organizator podejmie trzy próby skontaktowania się ze 

Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów przekazania Nagród. W przypadku, gdy nie przyniesie to 
spodziewanego rezultatu, Organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu, zgodnie z procedurą 
opisaną w punkcie 4 § 2 niniejszego Regulaminu. Kroki te podejmowane będą do momentu 
skutecznego przekazania Nagród Zwycięzcy. 

 
 

§ 4 DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. 
2. W ramach Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

ewentualną publikację zdjęcia lub filmu wraz z wizerunkiem znajdujących się na nich osób zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Konkursu. 
4. Organizator Konkursu nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Uczestników 

podmiotom trzecim. 
 
 

  
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków 

Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów. 

3. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.         
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 
5. Zgłoszenie Konkursowej jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.  
 


