
 

 
Regulamin konkursu  

„Najładniejsza własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna” 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą 
"Najładniejsza własnoręcznie wykonana ozdoba świąteczna", zwany dalej "Konkursem". 
1.2 Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w 
Internecie. 
1.3 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Nadsański Bank Spółdzielczy, z 
siedzibą w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 56c, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000077552, posiadającym NIP nr 865-00-12-762, REGON nr 000507621, zwany dalej 
„Organizatorem”. 
1.4 Konkurs trwa od 20.12.2021 r. do 28.12.2021 r., do godz. 12.00. 
 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

2.1 Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby 
fizyczne, posiadające pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz 
członkowie najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo) jury. 
2.2 Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym Organizatora 
opublikowanym na kocie firmowym na Facebooku pod linkiem 
https://www.facebook.com/sanbank.bs/ umieścić zdjęcie ozdoby świątecznej np. bombki 
choinkowej, łańcucha ozdobnego, szopki, stroiku, wypieków z ciasta piernikowego itp.. 
 
 
 
2.2 Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedną ozdobę świąteczną. 
 
2.3 Uczestnik może udostępnić post konkursowy, zaprosić znajomych do udziału konkursie oraz polubić 
fanpage Organizatora, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/sanbank.bs/. 
2.4 Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.  
2.5. Moment pozostawienia komentarza oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie od Organizatora zwrotnej informacji w celu 
realizacji Konkursu, w szczególności w celu otrzymania informacji o wygranej. 
 

§ 3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
 

3.1 Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 30.12.2021 r. o godz. 14.00. Laureaci 
zostaną poinformowani o wygranej w poście konkursowym. 
3.2 Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
3.3 Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 
3.4 Sposób i termin przekazania Nagród laureatom Konkursu zostanie ustalony indywidualnie z 
laureatami. 
3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany 
danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia 
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przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda 
przepada. 
 

§ 4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 

4.1 Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonego w Konkursie zdjęcia 
i przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do niego oraz że jest uprawniony do 
rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.  
4.2 Uczestnicy Konkursu nagrodzeni Nagrodą w momencie podjęcia decyzji przez jury Konkursu o 
przyznaniu im nagrody przenoszą, na podstawie art. 921 Kodeksu Cywilnego, na Organizatora wszelkie 
prawa majątkowe do swoich zdjęć, a Organizator prawa te przyjmuje, bez konieczności składania 
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora. 
Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje wszystkie pola eksploatacji 
wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzeniem Uczestnika 
Konkursu za przeniesienie praw zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi Nagroda przyznana przez 
Organizatora.  
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

5.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu. 
5.2 Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w 
szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych 
obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika 
z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 
konkursowych. 
5.3 W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie Organizatora na portalu 
Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/sanbank.bs 
5.4 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych 
dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).  
5.5 Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, 
poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego 
imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz przekazanie numeru telefonu oraz numeru PESEL 
celem przekazania nagrody. 
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