
REGULAMIN KONKURSU „Prima Aprilis” (zwany dalej „Regulaminem”) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Prima Aprilis” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma OPAL
INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-073, ul. Św. Antoniego 2/4, NIP 5272501581
(zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników
Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. polubienie fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/europeum

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu żartu o Wrocławiu lub stworzeniu mema o Wrocławiu i
opublikowaniu żartu lub mema w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na
fanpage’u Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/europeum

4. Konkurs trwa do dnia 10 kwietnia 2022 r. do godz. 24:00.

5. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

6. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego żart lub mem o Wrocławiu najbardziej spodoba
się Organizatorom. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu na fanpage’u Europeum Hotel pod
adresem: https://www.facebook.com/europeum nie później niż w dniu 14 kwietnia 2022 r. do godz.
20:00.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.
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§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher za 1 zł. na nocleg dla dwóch osób wraz ze śniadaniem w 
pokoju typu Superior w Hotelu Europeum we Wrocławiu. Voucher na pobyt w apartamencie 
posiada datę ważności do 31 maja 2022 r.

2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. Organizator ma prawo podać 
dane Zwycięzcy na fanpage.

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin 
od zakończenia Konkursu wiadomości prywatnej na portalu Facebook z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy

5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4, przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do 
nagrody.

6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju.

7. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

8. Nagrodę można wykorzystać na rezerwację do dnia 31 maja 22 r., z wyłączeniem dni 29.04 do 
03.05.22 r.

§ 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 nagrody Zwycięzcy Konkursu.
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 Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika
w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
niepełne lub nieaktualne.



2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
szczególności Uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

§ 6. 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 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.
2. Zgłoszenie żartu lub mema przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o
przysługiwaniu praw autorskich oraz, że zgłaszając żart lub mem nie narusza praw osób trzecich, a
także, że żart lub mem nie był nigdzie publikowany, nie brał udziału w żadnym innym konkursie, ani
nie stanowi zastrzeżonego znaku towarowego.
3. Zgłoszenie żartu lub mema przez Uczestnika Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi
nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowej żartu lub mema przez
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet,  w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na
fanpage’u https://www.facebook.com/europeum, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie.
4. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie nabycie – z
chwilą wydania Nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych
żartów lub memów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,  a nagrodzony Uczestnik Konkursu
przenosi z tą chwilą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do żartu lub memu na
następujących polach eksploatacji:

a) używanie,
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b) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką
zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z
pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym
reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, w sieci Internet, w mediach interaktywnych.

5. Nagrodzony Uczestnik z chwilą wydania Nagrody przenosi na Organizatora także prawo zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań żartu lub memu, tj. prawo
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w
pkt 4.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w pkt 4 i 5, zawiera się w wartości
otrzymanej nagrody w Konkursie.
7. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw
osobistych w stosunku do Organizatora.

§ 7. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: https://europeum.pl/hotel/aktualnosci/konkurs-na-
prima-aprilis 
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
www.europeum.pl

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
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