
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Życzenia na Dzień Kobiet” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Życzenia na Dzień Kobiet” jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Turystyki w Dębowcu zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na stronie https://www.goksit.pl 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

       § 2 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres do 8 marca 2023 r. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone w dniu 9 marca 2023 r.  

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

https://www.goksit.pl 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego 

regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych 

nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie Konkursu. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych 

w niniejszym Regulaminie. 

         § 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, które 

w okresie do 8 marca 2023 r. prześlą życzenia na adres mailowy Organizatora: 

gok@debowiec.cieszyn.pl 

2. Komisja Konkursowa złożona z 3 osób wyłoni zwycięzcę konkursu. 

3. Jedna osoba jest uprawniona do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Ilość osób mogących wziąć udział w Konkursie jest nieograniczona. 

5. Ogłoszenie zwycięzcy będzie miało miejsce na stronie internetowej: www.goksit.pl  

9 marca 2023r.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie odpowiada na wiadomości 

przesłane drogą mailową lub podane dane są niepełne / nieaktualne. 

        § 4 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA 

1. Zwycięzca Konkursu, który prześle najciekawsze życzenia i zrobi to najszybciej zostanie 

wyłoniony przez jury spośród wszystkich uczestników.  

2. Zebraniem i ogłoszeniem wyników zajmie się Komisja Konkursowa. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakiemukolwiek odwołaniu. 

4. Zwycięzca Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatorów w 

dniu 9 marca 2023 r. drogą mailową. 

5. Nagroda w Konkursie to:  Voucher upominkowy do salonu kosmetycznego. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

 



§ 5 

DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych oraz publikacji wizerunku dla 

celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie 

usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, 

obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania ich danych osobowych i publikacji wizerunku. 

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikowanie 

wizerunku ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych 

oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 

z ustawą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach 

nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a 

materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Organizator 

Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagrody i terminu rozstrzygnięcia konkursu, a nawet 

odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną.  

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 


