REGULAMIN KONKURSU
“Letni krawat do garnituru”
§ 1.
Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy konkurs “Letni krawat do garnituru” zwany dalej Konkursem,
organizowany jest przez Zbigniewa Markowskiego, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Zbigniew Markowski „WIKTOR”; Firma Handlowa
„Giacomo Conti” z siedzibą przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań NIP 665-20491-13 (zwany dalej w treści Giacomo Conti). oraz Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowo-Transportowe TRANSHURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedzibą 20-147 Lublin przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy
Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP
712-01-70-553, REGON: 430401967 (zwana dalej w treści Galeria Olimp)– łącznie
zwane Organizatorem
2. Sponsorem nagród jest Giacomo Conti.
3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich fanów Fanpage Galerii Olimp
zwanych dalej Uczestnikami.
4. Warunkiem konicznym udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta
na portalu Facebook.
5. Z Konkursu wykluczeni są pracownicy Giacomo Conti oraz Galerii Olimp oraz osoby
świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także krewni
tych osób.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
7. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Fanpage Galerii Olimp na portalu
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/galeria.olimp/.
8. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument
określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest są uprawniony do
interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie
działalności gospodarczej prowadzonej przez Giacomo Conti i w siedzibie Galerii
Olimp o jakich mowa w pkt 1, oraz pod linkiem widniejącym w Poście
Konkursowym. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach
reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
9. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu
oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1) ora wydanymi w jego wykonaniu przepisami prawa polskiego.
10. Nagrody Konkursu przyznaje Jury Konkursu, składające się z trzech osób
wytypowanych przez Organizatora.
11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana
dalej „Komisją”).

12. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
13. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Facebook.
14. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenia:
1) Galeria
Olimp
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Transportowe
TRANSHURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą 20-147 Lublin
przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr
KRS 0000107326, o kapitale zakładowym 2.047.500 zł., NIP 712-01-70-553,
REGON: 430401967
2) Giacomo Conti – Zbigniew Markowski, prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą Zbigniew Markowski „WIKTOR”; Firma Handlowa „Giacomo Conti”
z siedzibą przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań NIP 665-204-91-13
3) Organizator- Giacomo Conti i Galeria Olimp dziejący łącznie w celu realizacji
Konkursu.
4) Jury – jury konkursowe składające się z trzech osób wskazanych przez
Organizatora
5) Konkurs - konkurs “Letni krawat do garnituru” organizowany przez
Organizatora, trwający w terminie od 3.06.2019 r. od godz.00:01 do 9.06.2019r.
do godziny 23:59.
6) Komisja Konkursowa – osoby powołane przez Organizatora do czuwania nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu.
7) Zwycięzcy – laureci nagród wybierani przez Jury.
8) Nagroda – nagrodami w Konkursie są krawaty męskie marki Giacomo Conti w
ilości trzech sztuk.
9) Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, czyli każda pełnoletnia osoba,
która umieściła pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe.
10) Post Konkursowy – grafika opublikowana na Fanpage marki Galeria Olimp
znajdującym
się
pod
adresem
internetowym:
https://www.facebook.com/galeria.olimp/. Pod grafiką Uczestnicy zamieszczają
odpowiedzi konkursowe – w postaci odpowiedzi tekstowej oraz zdjęcia lub linku
do krawatu ze strony https://giacomo.pl/krawaty.html.
§ 2.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa w dniach 03-09.06.2019 r., a uczestnicy zamieszczają swoje odpowiedzi
Konkursowe pod Postem Konkursowym.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 10.06.2019 r.
3. Informacja o Zwycięzcach Konkursu publikowana będzie na Fanpage marki Galeria
Olimp w postaci komentarza pod Postem Konkursowym, pod zwycięską odpowiedzią
konkursową.
4. Każdy ze Zwycięzców proszony będzie o zgłoszenie się po ogłoszeniu wyników
konkursu za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej na Fanpage marki Galeria
Olimp, w celu uzgodnienia warunków i terminu odbioru Nagrody.
§ 3.
Zasady uczestnictwa
1. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika
swojej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe pod postem konkursowym marki

Galeria Olimp. Pytanie konkursowe brzmi: „W komentarzu pod postem wstaw link do
wybranego krawatu lub zdjęcie oraz uzasadnij dlaczego podoba Ci się ten
najbardziej?”
2. Każdy, kto chce przystąpić do Konkursu powinien zrealizować działania zgodnie z
poniższym wzorcem:
1) być fanem marki Giacomo Conti oraz Galerii Olimp na Facebooku, a następnie
„polubić” Post Konkursowy na Fanpage Galerii Olimp na portalu facebook.
2) Odpowiedzieć w postaci komentarza oraz zdjęcia lub linku do krawatu ze
strony https://giacomo.pl/krawaty.html pod Postem Konkursowym, na zadane
pytanie w Poście Konkursowym.
3) Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie wszystkich zadań
wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
4) Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Jury. Jury posiada
prawo do wykluczenia Uczestnika który podaje fałszywe dane lub formułuje
odpowiedź na pytanie konkursowe w sposób naruszający dobre obyczaje.
5) Galeria Olimp zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających
powszechnie przyjęte normy społeczne – o treści wulgarnej, godzące w
godność innych, promujące agresję itp.
6) Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź konkursową. Nie ma
możliwości modyfikacji przesłanego zgłoszenia konkursowego. Uczestnik
biorąc udział w Konkursie na zadany temat wyraża zgodę na publikację swojej
odpowiedzi Konkursowej na Fanpage Galeria Olimp oraz oświadcza, że nie
podszywa się pod osoby trzecie, a do odpowiedzi przysługują mu autorskie
prawa majątkowe bądź posiada zgodę na jego wykorzystanie w Konkursie.
Galeria Olimp i Giacomo Conti nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników
przesyłających odpowiedzi autorstwa osób trzecich.

1.
2.
3.

4.
5.

§4
Nagrody
Nagrodami w Konkursie są wytypowane krawaty w zwycięskich odpowiedziach pod
Postem Konkursowym
Wyłonieni zostaną trzej laureaci Konkursu, którzy trzymają Nagrodę.
Nagrody będą dostępne do odbioru w salonie Giacomo Conti w Galerii Olimp, po
uprzednim poinformowaniu o tym fakcie laureatów. Laureat Konkursu może odebrać
nagrodę w godzinach otwarcia Galerii Olim dla Klientów.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na równoważność finansową.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżący po stronie Uczestnika brak
możliwości skontaktowania się ze laureatem. Jeżeli w przeciągu 21 dni od daty
wysłania przez Galeria Olimp informacji o zwycięstwie w Konkursie, laureat nie
odbierze, jego prawo do nagrody wygasa.

§ 5.
Odpowiedzialność
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, wyłącznie na piśmie,
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje wysyłać należy
na adres:
2. Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać
przesłana listem poleconym na adres: Dział Marketingu Giacomo Conti ul. Kopanina
54/56 60-105 Poznań

3. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia
reklamacji.
4. Wykluczeni z Konkursu: pracownicy oraz krewni pracowników Organizatora.
5. Wszelkie
pytania
dotyczące
Konkursu
należy
kierować
na
adres
marketing@giacomo.pl.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią
Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie
niezbędne warunki uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie
Regulaminu zostanie zamieszczona w Notatkach na stronie Facebook Galerii Olimp.
Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540 ze zm.).
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości Nagrody
otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).
Załącznikami stanowiącymi integralną treść regulaminu są:
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna do formularza za pomocą którego będą zbierane dane
osobowe
Załącznika nr 2
Klauzula Zgody
Załącznik nr 3
Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem Konkursu
Załącznik nr 4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna do formularza za pomocą którego będą zbierane dane osobowe:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. z
siedzibą 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 34 – właściciel i administrator Galerii
OLIMP.
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@transhurt.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu d o treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
praw, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu

Załącznik nr 2
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu pn.: “Letni krawat do garnituru” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o.
z siedzibą: 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 34. . Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM KONKURSU
Oświadczam, że zapoznałam (em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie
Konkursu..
Załącznik nr 4
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) przez PHUT „TRANSHURT” sp. z o.o. z siedzibą 20-147 Lublin, Al.
Spółdzielczości Pracy 34 na potrzeby konkursu pn. : “Letni krawat do garnituru”
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach Galerii OLIMP oraz portalach społecznościowych Facebook,
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny
sposób moich dóbr osobistych .

