
Regulamin konkursu 

TPS REAPOLIS 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest REAPOLIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	

Vialo spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku , ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk, 

NIP	5842741604.  

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

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

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora stacjonarnie, w czasie trwania  Gdynia 

Design Days, na stoisku punktu informacyjnego pod Pomorskim Parkiem Naukowo 

Technologicznym w Gdyni,	 a także na stronie https://www.facebook.com/TPS-

Reapolis (zwanej dalej „Fanpage”) 

 

Warunki uczestnictwa 

 

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, co oznacza, że uczestnik 

powinien mieć skończone 18 lat. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook.  

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dobrowolne wypełnienie zgłoszenia 

konkursowego na stoisku Punktu Informacyjnego podczas festiwalu Gdynia Design 

Days, z podaniem danych kontaktowych ( w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail ), 

przekazanie wypełnionego zgłoszenia wolontariuszom w Punkcie Informacyjnym oraz 

zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.  

8. Konkurs trwa od 06.07.2019 r. do 14.07.2019 r., przy czym wypełnianie zgłoszeń 

fizycznie na stoisku, o którym mowa w ust. 7 powyżej może się odbywać w godzinach 

od 10.00 do 20.00 w dniach 06-07 lipca 2019. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.07.2019 r. za pośrednictwem 

https://www.facebook.com/TPS-Reapolis (zwanej dalej „Fanpage”) do godz. 20.00. 



10. Organizator zastrzega sobie również prawa do informowania o wynikach konkursu na 

swojej stronie internetowej, w komunikatach medialnych lub podczas eventów, które 

organizuje.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

Zadanie konkursowe 

 

12. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie/zadanie 

dotyczące muralu zdobiącego osiedle Vialo w Gdańsku (okazanego na konkursowych 

pocztówkach z muralem dostępnych na stoisku punku informacyjnego Organizatora 

pod Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym w Gdyni podczas festiwalu 

Gdynia Design Days w dniach 6.07-7.07.2019) lub na pozostawieniu odpowiedzi na  

zadanie konkursowe w komentarzu pod postem z grafiką konkursową na Fanpage w 

dniach 06.07-14.07.2019:  

• Opisz w kilku zdaniach swoje wymarzone miejsce do życia zainspirowane 

muralem zdobiącym osiedle Vialo. 

13. W konkursie zostanie wybranych 3  laureatów: Organizator przewiduje nagrody za I, 

II i III miejsce. 

14. Pracownicy Organizatora wybiorą prace, które ich zdaniem będą najbardziej 

kreatywne iw ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu.  

15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody 

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres  

e-mail pozostawiony na zgłoszeniu konkursowym. 

 

Nagroda 

 

16. Nagrodami w Konkursie są 3 kubki AVANT Kabo&Pydo.  

-I miejsce: kubek Kabo&Pydo oraz lokalizator GPS do kluczy - key finder 

-II miejsce: kubek Kabo&Pydo oraz lokalizator GPS do kluczy - key finder 

-III miejsce: kubek Kabo&Pydo oraz lokalizator GPS do kluczy - key finder 

Nagrody można odebrać w siedzibie osobiście  u Organizatora pod adresem TPS 

Reapolis ul. Armii Krajowej 116, 81-824 Sopot lub mogą zostać one przesłane pocztą 



na wskazany przez uczestnika adres do doręczeń. Koszt wysyłki na terenie kraju 

pokrywa Organizator, w przypadku wysyłki za granice – koszt pokrywa Zwycięzca.  

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 19.07.2019 roku. Po tym terminie 

wybór laureata traci ważność i nagroda nie może zostać odebrana.  

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage-u oraz swojej stronie 

internetowej.   

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika podane 

przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 

odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania  

na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez 

zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Instagram, dany 

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

 

Reklamacje 

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w 

terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia laureatów konkursu. 

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i 

pozostaje bez rozpoznania.  

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 

listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs TPS 

REAPOLIS_mural VIALO”.  

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia 

Organizatorowi. 

 

Postanowienia końcowe 

 

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 



27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacje o zmianach będą zamieszczane na Fanpage-u lub na stronie internetowej 

Organizatora. Uczestnik, z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w 

Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora w najszerszym dopuszczalnym zakresie wskazanym w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 oraz w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

Poz. 883) uzasadnionym celem udostępnienia danych. Uczestnik jest uprawniony do 

dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a dane te podaje na 

zasadzie dobrowolności.   

29. W zakresie danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgodnie z pkt. 28 

powyżej, Organizator ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe przetwarzanie, 

zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 28 powyżej.  

 


