Regulamin QUIZ

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu pod nazwą „Królewskie Pasibrzuchy” (dalej Konkurs)
jest: Czarny Groń sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rzykach, oś.Praciaki 91, 34-125
Sułkowice, wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000433453, NIP:
5512615606, REGON: 122661030,
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na jego profilu publicznym
prowadzonym w serwisie Facebook® (zwanych Profilem) pod adresem:
https://www.facebook.com/czarnygron/
3.
Konkurs przeprowadzany w oparciu o niniejszy Regulamin nie jest grą losową
ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu
Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników
w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy
administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis
Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej
z Konkursu.
5.
Organizator jest fundatorem Nagród w konkursie.
6.
Konkurs prowadzony jest w celu promocji.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.
Konkurs przeznaczony jest dla osób które spełniają łącznie następujące
warunki:
a) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
b) ukończyły 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c)
posiada niefikcyjne (zawierające prawdziwe dane uczestnika) indywidualne
konto w Serwisie Facebook®,
d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e)
wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w
Konkursie w celach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
3.
W konkursie nie mogą wziąć udział pracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatorów, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również
osoby najbliższe dla tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz
powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady i czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.07.2020r trwa do dnia 21.07.2020r. do godz.
20:00.
2. W czasie trwania konkursu na profilu publicznym Organizatora pojawi się pytanie
konkursowe dla uczestników konkursu.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe
oraz udzielić kreatywnej odpowiedzi dlaczego powinno się wygrać nagrodę (dalej
Zgłoszenie Konkursowe).
4. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem
Konkursowym, w czasie jego trwania.
5. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy Uczestników i
nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
6.
Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych,
nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób
sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać
zastrzeżonych nazw. Ponadto Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw
autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
7. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest jego autorem
i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do
zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 4 – 7
powyżej będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane
w Konkursie.
9. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania, przy czym
uczestnik konkursu może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi na dane zadanie
konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik konkursu udzieli więcej niż jednej odpowiedzi
na to samo zgłoszenie konkursowe, przyjęta do Konkursu będzie tylko pierwsza
odpowiedź.

§ 4. Wyłanianie Zwycięzców
1.
W celu wyłonienia Laureatów Konkursu Organizatorzy powołają trzyosobową
komisję konkursową.
2. Komisja Konkursowa wyłoni, 3 (trzech) Laureatów Konkursu – Uczestników
Konkursu, którzy jednocześnie udzielili odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz
udzielili najbardziej kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi dlaczego powinni zostać
zwycięzcami konkursu.
3. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi dlaczego powinno się zostać
zwycięzcą konkursu.
4. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona do dnia 25.07.2020r r. na profilu
społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook®. Ponadto Laureaci Konkursu
zostaną powiadomieni przez Organizatorów o wygranej w wiadomości prywatnej
wysłanej na Facebooku.
5. Publikacji, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu podlegać będzie
nazwa pod którą Uczestnik Konkursu udzielił Zgłoszenia Konkursowego.

§ 5. Nagrody
1.
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
- 3 pojedyńczych zaproszeń na Królewskie Pasibrzuchy w Oberży Czarny Groń
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby
trzecie.

§ 6. Wydanie Nagród
1.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę przez platformę, aplikację
lojalnościową Czarny Groń na urządzeniach mobilnych dostępnej za darmo w
sklepach Google Play i App Store pod adresem:
2.
W celu odbioru nagrody należy w ciągu 2 (pięciu) miesięcy od dnia
otrzymania wiadomości o wygranej, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszego
regulaminu, podać organizatorowi ID (8cyfr) konta w aplikacji Czarny Groń
dostępnego w aplikacja > menu > ustawienia > profil
3.
W przypadku niezachowania terminu na odpowiedź na wiadomość o
wygranej, podania nieprawidłowego ID lub innych nieprawidłowych danych
uniemożliwiających doręczenie nagrody, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
odmowy wydania nagrody.
§ 7. Dane Osobowe
1.
Administratorami danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy
Konkursu.
2.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów tylko i
wyłącznie w celach i zakresie związanych z przeprowadzeniem konkursu i wydaniem
nagród.
Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych:
a) w przypadku Uczestników Konkursu – login w serwisie Facebook®,
b) w przypadku Laureatów Konkursu – login w serwisie Facebook®, imię,
nazwisko,ID uzytkownika aplikacji.
3. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzania
jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z
Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
6. Dane Osobowe Laureatów Konkursu obejmujące imię, nazwisko, ID aplikacji
będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wydania Nagrody.
7. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w ust. 2 powyżej,
przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania
bądź usunięcia.

8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako
Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.
9.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§ 8.
Postępowanie Reklamacyjne
1. Reklamacje związane z konkursem w zakresie czynności podejmowanych przez
Organizatora powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres:
marketing@czarnygron.pl
2.
Reklamacja powinna zawierać: login użytkownika w portalu Facebook oraz
dokładny opis zdarzenia.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów
w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem po
rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora.

§ 9.Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu, do
dokonania innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
2.
W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator jest
zobowiązany do udostępnienia aktualnie obowiązującego Regulaminu.
3.
Regulamin Konkursu jest dostępny na profilach publicznych Organizatorów
wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
4. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie
wykluczenia Uczestników z Konkursu.
5. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 4 powyżej mogą zapaść w szczególności
w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają
lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub
wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Organizatora, a także
naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

