
Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj SMARTWATCH SONY” 

 

Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wygraj SMARTWATCH SONY”, zwanym 

dalej „Konkursem” jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z 

siedzibą 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 8.04.2014 r. do dnia 

19.06.2016 r. do godz. 23.59.  

3. Konkurs skierowany jest do osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 

miesiącu maju 2016 roku.  

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się 

przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu  oraz członkowie rodzin 

wskazanych osób.  

 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 

serwisu społecznościowego Facebook.com dla użytkowników, którzy polubili 

profil AHE w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim (adres 

https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski). 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania i nie rozstrzygania Konkursu w 

przypadku, gdy w Konkursie weźmie udział mniej niż 50 osób. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 tj. 

ze zm). Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z 

prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Sterlinga 26, 90-212 

Łódź. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.ahe.lodz.pl/wodzislaw w zakładce Aktualności. 

 

Zasady prowadzenia konkursu 

9. Aby wziąć udział w Konkursie należy:   

a) polubić stronę AHE w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, 

dostępną w serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski 

b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu, 

c) zamieścić ułożoną krzyżówkę (w formie zdjęcia) do hasła AHE promującą 

Wydział Zamiejscowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w 

Wodzisławiu Śląskim w komentarzu pod postem konkursowym na stronie 

AHE w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim w serwisie 

Facebook pod adresem https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski 
d) udostępnić konkurs publicznie na swojej tablicy 

10. Zabronione jest zamieszczanie w opisach zdjęć jakichkolwiek treści 

komercyjnych, reklam, osobistych ogłoszeń, fotografii czy tekstów o podłożu 

pornograficznym, rasistowskim czy też  w inny sposób mogących obrazić lub 

https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski
https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski


urazić innych. Wpisy zawierające powyższe treści będą niezwłocznie usuwane 

przez Organizatora. 

11. Uczestnik wraz ze zgłoszeniem postu potwierdza, że dostarczona przez niego 

treść jest wynikiem jego samodzielnej twórczości oraz że przysługują mu prawa 

autorskie do tekstu w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia zgłoszeń, które uzna za naruszenie zasad określonych w pkt. 10. 

12. Uczestnik wraz ze zgłoszeniem postu w odpowiedzi otrzyma swój numer 

zgłoszenia. 

 

13. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora 

powstałych z tego tytułu. 

14. Spośród autorów zamieszczonych postów Komisja Konkursowa, według swojego 

wyboru, wyłoni 1 laureata, który otrzyma pierwsza nagrodę. Przy wyborze 

laureatów Komisja może brać pod uwagę w szczególności żartobliwą lub 

artystyczną oryginalność zamieszczonych treści.  
 

 Nagrody 

Nagrodą w Konkursie jest:  

- za zajęcie I miejsca – SMARTWATCH SONY  

Ogłaszanie wyników 

15. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki w dniu 20.06.2016 r.  Lauret Konkursu 

zostanie powiadomiony za pośrednictwem serwisu społecznościowego 

Facebook.com o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

16. Imię i nazwisko Laureata Konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej https://www.facebook.com/AHEwodzislawslaski na facebooku. 

Wydanie nagród 

17. Wydanie nagród, o których mowa w pkt. 14, będzie miało miejsce w Wydziale 

Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi, przy ul. 1 Maja 23b, nie później niż do 15.07.2016r. 

 

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu 

18. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. Komisja składa się z minimalnie trzech osób. 

19. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem Komisji na swoje żądanie w 

siedzibie Organizatora Konkursu.  

 

Zasady postępowania reklamacyjnego 

20. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników wskazanej w punkcie 15. 

21. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 

reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres WZ w Wodzisławiu Śląskim 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,  ul. 1 Maja 23b,  44-304 

Wodzisław Śląski.   



22. Laureat Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora Konkursu 

wydania nagrody, jeżeli nagroda nie została odebrana z przyczyn leżących po 

stronie Laureata. 

 

Postanowienia dodatkowe 

23. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

24. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do 

jego przestrzegania. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia 

wizerunku Laureata Konkursu za pomocą środków informatycznych lub 

masowego przekazu. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do otrzymania 

wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

26. Laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 

nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Laureat nie może 

przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.  

27. Jeśli Laureat nie odbierze nagrody w terminie wskazanym w pkt. 17 i nie 

skontaktuje się z Organizatorem w celu ustalenia innego terminu, nagroda nie 

zostanie wydana i pozostaje własnością Organizatora. 

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie 

Uczestników. 

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz 

operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub 

nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia 

warunków Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub 

przerwania Konkursu w każdym czasie.  

31. Warunkiem odbioru nagrody jest przedstawienie Komisji świadectwa ukończenia 

szkoły średniej. 

 

 


