
REGULAMIN

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników konkursu

organizowanego w ramach cyklu “#konkURSSowaśroda”, zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem cyklu “#konkURSSowaśroda” jest URSS AGH – Uczelniana Rada

Samorządu Studentów AGH, zwana dalej Organizatorem.

3. Cykl “#konkURSSowaśroda” jest przeprowadzany każdorazowo na profilu

facebookowym Organizatora. Każdy z Konkursów w ramach cyklu rozpoczyna się w

środę. Dokładny czas trwania danego Konkursu uwzględniony jest w niniejszym

Regulaminie.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego

Regulaminu.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu każdego Konkursu, a w

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz

wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców, Organizator powołuje

komisję, w skład której wchodzą minimum 2 osoby.

§ 2.

1. W zabawie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do

czynności prawnych oraz są studentami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława

Staszica w Krakowie. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, która

zaakceptowała w ramach zgłoszenia niniejszy Regulamin.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest

tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń osób trzecich.

3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana dalej Uczestnikiem) jest

związana warunkami niniejszego Regulaminu.
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4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste na Facebook

założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Facebook. Dane zawarte w profilu

muszą być zgodne z rzeczywistością.

5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni

warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie uzyska prawa do otrzymania

Nagrody.

§ 3.

1. Konkurs jest przeprowadzany w specjalnym poście na tablicy Facebook Organizatora.

2. Konkurs rozpoczyna się wraz z chwilą ogłoszenia przez Organizatora i kończy

09.02.2022r., o godzinie 23:59.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:

a) Napisać w komentarzu, który smak CUDO Kombuchy najlepiej odpowiada

uczetnikowi i jak wykorzysta jego właściwości podczas sesji.

4. Zwycięzcami zostają osoby, które zostaną wybrane przez Jury konkursowe w

osobach: Hubert Kotliński i Julia Mioduszewska.

5. Nagrodą w Konkursie jest:

a) zestaw 6 butelek CUDO Kombuchy dla 6 osób

6. Informacja o osobach obdarowanych nagrodami zostanie umieszczona w

komentarzach pod konkursowym postem

7. Nad prawidłowym przebiegiem każdego Konkursu czuwa Organizator i

administratorzy fanpage’a. Wszelkie niezgodne z Regulaminem komentarze zostaną

niezwłocznie usunięte.

§ 4.

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany też dalej

Administratorem.



3. Dane osobowe Uczestników takie jak: imię, nazwisko będą przetwarzane wyłącznie

w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych

oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez

Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,

otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe

Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego

przeprowadzenia danego Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe

Uczestników zostaną usunięte.

§ 5.

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania

Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 3 (słownie:

trzech) dni od zakończenia danego Konkursu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Organizatora

(biuro@samorzad.agh.edu.pl).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie:

czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik

zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

§ 6.

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).

2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w poście konkursowym przez cały czas

trwania Konkursu.



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z

chwilą opublikowania nowego Regulaminu.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego

Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w serwisach

społecznościowych.

7. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z

Organizatorem poprzez Messenger lub Direct Message strony firmowej Organizatora.


