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REGULAMIN KONKURSU z dn. 14.02.2023r. 

„Komplement na walentynki”  

 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwa ̨„Komplement na walentynki” (dalej: Konkurs).  

2. Organizatorem Konkursu jest Focus Agency Sp. z o.o., Prosta 70, 00-838, Warszawa (mazowieckie), KRS 

0000667597, REGON 366756496, NIP 5272799741 (dalej: Organizator)  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com 

nie ponosi żadnej odpowiedzialnosći za jakiekolwiek działania zwiaz̨ane z organizacja ̨ konkursu na 

łamach serwisu. 

4. Konkurs trwa od 14.02.2023 r. do 17.02.2023 r. do godziny 12:00. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbed̨zie sie ̨ w dniu 17.02.2023 r. poprzez poinformowanie laureatów o 

wygranej w wiadomosći prywatnej na Facebooku. Uczestnicy zobowiaz̨ani sa ̨ potwierdzic ́ w 

odpowiedzi na wiadomosć ́o wygranej, czy przyjmuja ̨nagrode ̨do dnia 17.02.2023 r.  do godz. 16.00.  

6. Przystap̨ienie Uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacja ̨ niniejszego Regulaminu w 

całosći i oznacza, że Uczestnicy zobowiaz̨uja ̨sie ̨do przestrzegania okresĺonych w nim zasad, jak również 

potwierdza,̨ iz ̇spełnia ̨wszystkie warunki, które uprawniaja ̨ ich do udziału w Konkursie oraz wyrażaja ̨

zgode ̨ na przetwarzanie swoich danych w zwiaz̨ku z konkursem. W przypadku niespełnienia przez 

Uczestników któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany 

Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.  

7. Konkurs odbywa sie ̨za posŕednictwem fanpage na portalu społecznosćiowym Facebook znajdujac̨ym 

sie ̨pod adresem: https://www.facebook.com/PasazLodzki/ 

8. Konkurs odbywac ́sie ̨bed̨zie zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

§ 2  
ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym 

najpiękniejszego/najśmieszniejszego/najbardziej oryginalnego komplementu dla bliskiej osoby. 

3. Osoby, które spełnia ̨powyższe wymagania oraz przystap̨ia ̨do Konkursu sa ̨zwiaz̨ane warunkami 

niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).  

4. W Konkursie nie moga ̨brac ́udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy centrum handlowego Pasaż 

Łódzki w Łodzi oraz własćiciele i pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych 

mieszczac̨ych sie ̨w w/w obiekcie, jak równiez ̇pracownicy ochrony, serwisu sprzat̨ajac̨ego oraz obsługi 

technicznej – atakzė członkowie najbliższej rodziny wyzėj wymienionych osób. Przez członków 

najbliższej rodziny rozumie sie:̨ małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci 

rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostajac̨e w stosunku 

przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o prace ̨jak i osoba współpracujac̨a na podstawie umowy cywilnoprawnej (w 

szczególnosći na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  

5. Udział w Konkursie i udostep̨nienie zwiaz̨anych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie 

dobrowolne, lecz niezbed̨ne do udziału w konkursie.  
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§ 3  
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a. Posiadanie pełnej zdolnosći do czynnosći prawnych w dniu rozpoczec̨ia Konkursu (osoby 

pełnoletnie). 

b. Zgłoszenie udziału w Konkursie, poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem 

konkursowym w serwisie Facebook na profilu centrum handlowego Pasaż Łódzki swojego 

zgłoszenia konkursowego. 

c. Odpowiedz ́konkursowa zgodnie z pkt powyżej musi zostac ́zamieszczona pod postem 

konkursowym terminie od dnia 01402.2023 r. do 17.02.2023 r. (do godz. 12:00).   

 

2. Zgłoszenie konkursowe bed̨ac̨e odpowiedzia ̨ na pytanie powinno spełniac ́ nastep̨ujac̨e warunki:  

 

- nie mozė zawierac ́wulgaryzmów, tresći obrazĺiwych, sprzecznych z obowiaz̨ujac̨ymi przepisami prawa, 

dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez tresći naruszajac̨e wolnosć ́ wyznania czy pochodzenie 

etniczne;  

- nie może naruszac ́ jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególnosći praw autorskich i dóbr 

osobistych.  

- nie mozė byc ́ antyreklama,̨ ani naruszac ́ wizerunku lub dobrego imienia Organizatora,centrum 

handlowego Pasaż Łódzki oraz pozostałych Uczestników Konkursu, lub innych osób trzecich; 

 

- nie mozė zawierac ́ tresći reklamowych dotyczac̨ych jakichkolwiek podmiotów innych niz ̇ wskazane 

powyżej; - musi zostac ́zamieszczone z profilu osobowego zawierajac̨ego prawdziwe i prawidłowe dane 

osobowe  

3. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia udziału w konkursie. Uczestnik składa 

zgłoszenie we własnym imieniu, nie jest dopuszczone składanie zgłoszeń w cudzym imieniu bad̨z ́

naruszajac̨e prawa osób trzecich. W przypadku zamieszczenia wiek̨szej ilosći zgłoszeń jednego 

uczestnika, uwzgled̨nione zostanie tylko pierwsze zgłoszenie spełniajac̨e warunki konkursu, pozostałe 

zostana ̨zdyskwalifikowane i nie bed̨a ̨podlegały ocenie.  

4. Organizator powoła Komisje ̨Konkursowa ̨(Komisja Konkursowa). Komisja konkursowa przy wyborze 

Zwyciez̨cy bed̨zie kierowac ́się ̨kreatywnosćia ̨odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz estetyką 

wykonanego zdjęcia i bed̨zie to ocena subiektywna.  

5. Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany poprzez wiadomosć ́prywatna ̨po zakończeniu 

etapu zgłoszeń konkursowych przez komunikator Messenger dn. 17.02.2023 r. o wygranej.  

Po otrzymaniu wiadomosći niezbed̨ne jest potwierdzenie swoich danych personalnych (imie ̨i 

nazwisko – dane te bed̨a ̨niezbed̨ne do odbioru nagrody) w wiadomosći prywatnej na FB najpózńiej 

do 17.02.2022 do godz. 16.00.  

6. W przypadku braku prawidłowego i terminowego potwierdzenia przez Laureata przyjec̨ia nagrody, 

nagroda przepada na rzecz kolejnego wybranego przez Komisje ̨konkursowa ̨Uczestnika. W takim 

przypadku Uczestnik poinformowany o nagrodzie w wiadomosći prywatnej ma 24 h od wysłania 

wiadomosći w komunikatorze Messenger na potwierdzenie swoich danych personalnych (imie ̨i 

nazwisko – dane te bed̨a ̨niezbed̨ne do odbioru nagrody) 

7. W przypadku stwierdzenia,że zgłoszenie konkursowe nie dotrzymuje, któregokolwiek z warunków 

wymienionych powyżej, nie bed̨zie ono podlegac ́dalszym procedurom konkursowym, a Uczestnik 

zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.  

8. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestniczka działań sprzecznych z Regulaminem, 

obowiaz̨ujac̨ym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za 
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naganne moralnie, obrazĺiwe, społecznie niewłasćiwe lub godzac̨e w dobra innych osób itp. W 

przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwosći wystap̨ienia takich działań – 

Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć.  

9. Uczestnika z udziału z Konkursie. Uczestnik zobowiaz̨any jest do przestrzegania postanowień 

Regulaminu oraz stosowania sie ̨do poleceń Komisji Konkursowej.  

 

§ 4  

NAGRODA 

1. W konkursie przewidziano 10 nagród w postaci rajstop marki Łódzka Rajtuza. Wartość jednego 

zestawu to 35 zł. 

2. Odbiór nagród następuje bezposŕednio w biurze dyrekcji centrum handlowego po umówieniu sie ̨ z 

przedstawicielem Organizatora za pośrednictwem komunikatora FB Messenger, za okazaniem przez 

Laureata dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz fakt ukończenia 18. roku 

życia lub 16 rok życia wraz ze zgodą na udział w konkursie podpisane przez rodzica lub opiekuna. 

Nagród nie wysyłamy.  

3. Termin odbioru nagród upływa z dn. 28.02.2023 r. 

4. W przypadku niespełnienia chocb́y jednego z powyższych warunków prawo do nagrody przechodzi na 

Uczestnika, który zajał̨ kolejne miejsce w Konkursie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosći za podanie przez Uczestnika błed̨nych lub fałszywych 

danych. W przypadku podania błed̨nych lub fałszywych danych Uczestnik nie ma prawa do nagrody. W 

takim przypadku prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który zostanie wskazany przez Komisje ̨

Konkursowa.̨  

6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pienież̨ny. Uczestnik nie może żad̨ac ́wymiany 

wygranej nagrody na inna ̨nagrode.̨  

7. Dane Laureatów moga ̨zostac ́opublikowane bez prawa do wynagrodzenia zgodnie z jego zgoda ̨

wyrażona ̨poprzez przystap̨ienie do Konkursu i wykonanie zadania konkursowego na profilu centrum 

handlowego Pasaż Łódzki na Facebooku.  

8. Organizator, własćiciel, zarzad̨ca ani administracja centrum handlowego Pasaż Łódzki, nie ponosi 

odpowiedzialnosći za niemożnosć ́odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżac̨ych po stronie 

Uczestników.  

§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczac̨ej sposobu 

przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygniec̨ia nie pózńiej niz ̇ 14 dni od daty publicznego 

ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie bed̨a ̨

rozpatrywane. Za date ̨ wniesienia reklamacji uważa sie ̨ date ̨ stempla pocztowego na przesyłce 

zawierajac̨ej reklamacje.̨  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierac ́ dokładne dane personalne zgłaszajac̨ego (imie,̨ nazwisko, 

dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamujac̨ego) oraz przyczyne ̨ reklamacji, tresć ́ żad̨ania 

reklamujac̨ego oraz opis okolicznosći uzasadniajac̨ych reklamacje.̨  

3. Reklamacje należy kierowac ́pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 

CENTRUM HANDLOWE PASAŻ ŁÓDZKI, al. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź. 

4. z dopiskiem na kopercie „KONKURS CENTRUM HANDLOWE PASAŻ ŁÓDZKI - REKLAMACJA”. 

5. Osoba wnoszac̨a reklamacje ̨ zostanie powiadomiona o rozstrzygniec̨iu reklamacji za pomoca ̨ listu 

poleconego, najpózńiej w terminie 21 dni od daty dorec̨zenia reklamacji Organizatorowi. 

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
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§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe Uczestników bed̨a ̨przetwarzane zgodnie z Ustawa ̨z dnia 10 maja 2019 o ochronie 

danych osobowych przez Organizatora (lub jego podwykonawców) dla celów zwiaz̨anych z organizacja ̨

i przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnicy wyrażaja ̨zgode ̨na wykorzystanie i przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych, wizerunku uzyskanych w zwiaz̨ku z organizacja ̨i przeprowadzeniem 

Konkursu.  

2. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest 

upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te moga ̨byc ́

wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosći za działania i zaniechania dostawców usług internetowych, 

wszczególnosći za jakosć ́zabezpieczeń serwisów internetowych, działania osób trzecich, jak równiez ̇za 

niemożnosć ́odbioru bad̨z ́wykorzystania nagrody z przyczyn leżac̨ych po stronie Uczestników 

Konkursu.  

4. Prawa i obowiaz̨ki Organizatora oraz Uczestników okresĺone sa ̨wyłac̨znie w niniejszym Regulaminie; 

wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych maja ̨charakter jedynie 

informacyjny.  

5. Wszelkie spory zwiaz̨ane z interpretacja ̨niniejszego Regulaminu oraz z realizacja ̨praw i obowiaz̨ków 

zwiaz̨anych z Konkursem rozstrzygane bed̨a ̨w drodze postep̨owania reklamacyjnego opisanego w § 5 

powyżej, a w przypadku braku rozstrzygniec̨ia przez sad̨ powszechny własćiwy dla siedziby 

Organizatora.  

6. Każdy Uczestnik przed przystap̨ieniem do Konkursu ma obowiaz̨ek zapoznania sie ̨z Regulaminem 

Konkursu. 

7. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, zė zapoznał sie ̨z niniejszym Regulaminem, 

rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgode ̨na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym 

Regulaminie.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja ̨odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.  

 

 

 
Załącznik nr 1 

ZGODA  
na udział w konkursie osoby małoletniej 

 
Ja niżej podpisany/a, działając w imieniu ………………………………….., jako rodzic/opiekun prawny, wyrażam zgodę 
na jego/jej udział w konkursie fotograficznym organizowanego przez Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa. 
 
 
…………………………..    ………………………………………... 
     Miejscowość i data     Podpis Laureata lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 
ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja niżej podpisany/a: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu – Focus Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, takich jak imię, nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia oraz obywatelstwo – w celu 
przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego, w tym weryfikacji wieku i wydania nagrody. 
 
Mam świadomość, że udzielenie ww. zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody w Konkursie.  
 
Mam świadomość, że udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie, 
jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, jak również może 
powodować niemożność wydania nagrody. 
 
 
 
…………………………..    ………………………………………... 
     Miejscowość i data     Podpis Laureata lub opiekuna prawnego 
 
 
 
Załącznik nr 3  
 

UPOWAŻNIENIE 

Do odbioru nagrody przez osobę trzecią 

Ja,……………………………………………………………………………………………….. niżej podpisany/a, Upoważniam Pana/ 

Panią…………………………………………………………. do odbioru nagrody w moim imieniu. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora Konkursu – Focus Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych 

osobowych / danych osobowych osoby upoważnionej, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

kod pocztowy, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia oraz obywatelstwo – w celu przeprowadzenia 

Konkursu. Mam świadomość, że udzielenie ww. zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody w 

Konkursie. Mam świadomość, że udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w 

każdym czasie, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, 

jak również może powodować niemożność wydania nagrody 

 

 

 

.…………………………..                                   ………………………………………... 

    Miejscowość i data                                                                                  Podpis Laureata lub opiekuna prawnego 
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