Regulamin konkursu “Za co kocham Piotra Żyłę”
1.OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu “Za co kocham Piotra Żyłę” jest Urząd Miejski w Wiśle, Plac Bogumiła
Hoffa 3, Wisła 43- 460 , zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w
całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W
przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia
którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do
otrzymania nagród.
1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 11 marca 2021 do 16 marca 2021 do godz. 23.59.
1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie będące
osobami fizycznymi.
2. ZASADY KONKURSU
2.1. Konkurs polega napisaniu w regulaminowym terminie odpowiedzi na pytanie „Za co kocham
Piotra Żyłę”? w komentarzu do posta na facebookowym profilu miasta Wisła.
2.2. Uczestnik Konkursu zamieszczając komentarz oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw do
wykorzystania zamieszczonego tekstu i przekazuje te prawa na rzecz organizatora w zakresie
koniecznym do regulaminowego przeprowadzenia konkursu oraz niekomercyjnego wykorzystania do
promocji miasta Wisła.
2.3. Spośród wszystkich komentarzy biorących udział w Konkursie Komisja Konkursowa wybierze 3
najciekawsze zdaniem Komisji, których autorzy otrzymają nagrody w postaci zestawu upominków z
Wisły. Zostanie wyłoniony jeden laureat Nagrody Głównej oraz dwóch laureatów Wyróżnień.
2.4. Laureat Nagrody Głównej otrzyma pamiątkową koszulkę z uroczystości powitania Piotra Żyły,
jaka odbyła się w Wiśle 10 marca 2021 r. oraz okolicznościowy kubek z autografem Piotra Żyły.
Laureaci wyróżnień otrzymają okolicznościowy kubek z autografem Piotra Żyły.
2.5. Jeden uczestnik Konkursu może zamieścić więcej niż jeden konkursowy komentarz.
2.6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację komentarza wraz z imieniem i
nazwiskiem autora pracy na oficjalnym profilu facebookowym miasta Wisła wraz z możliwością
publikacji komentarza na stronie internetowej Organizatora – www.wisla.pl
2.7. Post ze komentarzem konkursowym, który użytkownik usunie przed ogłoszeniem wyników nie
będzie podlegał ocenie Komisji Konkursowej. Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną tylko
komentarze zamieszczone w trakcie trwania konkursu.
2.8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Facebook miasta Wisła najpóźniej
w dniu 19 marca 2021 r. Polubienie i udostępnienie postu konkursowego nie jest warunkiem
konkursowym, ale będzie nam bardzo miło.
3. NAGRODY

3.1 W konkursie przewidziano co trzy nagrody. Laureat Nagrody Głównej otrzyma pamiątkową
koszulkę z uroczystości powitania Piotra Żyły, jaka odbyła się w Wiśle 10 marca 2021 r. oraz
okolicznościowy kubek z autografem Piotra Żyły. Laureaci wyróżnień otrzymają okolicznościowy
kubek z autografem Piotra Żyły.
3.2 Koszulka będąca Nagrodą Główną zostanie przekazana w rozmiarze będącym aktualnie na stanie
Organizatora konkursu.
3.3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
3.4. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatorów zgodności danych
osobowych Zwycięzcy (imię, nazwisko) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego
udział w Konkursie. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję
Konkursową. Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że dany Zwycięzca nie jest uprawniony do
udziału w Konkursie, nie może z jakiegokolwiek innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia
warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej
nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących
po stronie Uczestników.
3.6. Nagrody będą do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora konkursu. Istnieje możliwość
wysyłki nagrody na koszt laureata. Każdorazowo forma odbioru nagrody zostanie uzgodniona
bezpośrednio między Organizatorem a laureatem.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego
reklamację.
4.2. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
4.3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w
Konkursie.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym
terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla
prawidłowego przebiegu Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na na stronie internetowej www.wisla.pl Organizator

zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej
www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników
Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz. 833). Uczestnik przystępując do Konkursu
wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.
5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
Konkurs prowadzony przez Urząd Miejski w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, Wisła 43- 460.
5.7. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.
11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z póz. Zm.).
5.8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
5.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

