
 

 

Regulamin konkursu „Najcenniejszy prezent” 

 

A. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs pt. „Najcenniejszy prezent” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez: serwis Powroty.gov.pl, komponent Zielonej Linii Centrum 

Informacyjne Służb Zatrudnienia z siedzibą przy ulicy Cieszyńskiej 3a, 15-371 w Białymstoku, 

działającej w imieniu Komendy Głównej OHP,  ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie (zwanej dalej 

„Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie, 

reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem: 

a) pracowników,  
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących 

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a 
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, dobrowolny i uwarunkowany jest jedynie dodaniem wpisu lub 

zdjęcia w postaci komentarza pod konkursowym postem na profilu facebookowym Zielonej Linii  

ilustrującego odpowiedź na pytanie: „Jaki prezent świąteczny najlepiej wspominasz i dlaczego?” 

B. Czas trwania Konkursu 

Konkurs jest organizowany przez Organizatorów od dnia 06.12.2015 r. od godz. 11.00 do dnia 

22.12.2015 r. do godz. 23.59 na profilu Powroty.gov.pl https://www.facebook.com/Powroty.gov/   

(dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

Czas trwania Konkursu może zostać przedłużony przez Organizatorów do dnia 31.12.2015 r. 

C. Komisja Konkursowa  

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

Organizatorzy powołają Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji 

Konkursowej wejdą przedstawiciele Zielonej Linii Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia. 

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

D. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziane są Nagrody w postaci 5 zestawów gadżetów z logo Powrotów, zwanych 

dalej „Nagrodami”. 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce. 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. 

https://www.facebook.com/Powroty.gov/


 

 

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im 

przyznane, są wyłączone. 

E. Przebieg konkursu 

Zadaniem Uczestników Konkursu jest: 

1. Umieszczenie pod postem konkursowym na facebookowym profilu Powrotów wpisu lub zdjęcia w 
formie komentarza, który będzie ilustrował odpowiedź na pytania: Jaki prezent świąteczny 
najlepiej wspominasz i dlaczego? 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 na potrzeby Konkursu 
prowadzonego przez Organizatora (Zielona Linia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia), w 
tym, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z konkursem.   Zgoda na 
przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody oznacza jednak rezygnację z prawa do 
przyznanej nagrody. Jednocześnie organizatorzy informują o przysługującym prawie dostępu do 
swoich danych i ich korygowania.  
 

3. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń 
Komisja Konkursowa wybierze 5  laureatów. Autor najciekawszego komentarza otrzyma bogatszy 
zestaw gadżetów od laureatów kolejnych miejsc.  Komisja weźmie pod uwagę prawidłowe 
wypełnienie zadań przez uczestników konkursu oraz oceni wpisy uczestników, biorąc pod uwagę 
ich oryginalność, kreatywność, spójność z tematem konkursu. 

 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  nie później niż 24.12.2015 r. w serwisie internetowym 

Zielonej Linii: http://zielonalinia.gov.pl/Informacje-prasowe-32649. W przypadku wydłużenia 
czasu trwania konkursu, ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż  4.01.2016 r.  

 

 

F. Odbiór Nagród 

1. O przyznaniu Nagród organizator poinformuje wszystkie osoby zainteresowane w wiadomości o 

wynikach konkursu, zamieszczonej w serwisie (pod adresem: http://zielonalinia.gov.pl/Informacje-

prasowe-32649). Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie na adres: konkurs@zielonalinia.gov.pl 

swoich danych niezbędnych do przesłania im nagród rzeczowych.   

2. Na wiadomości zawierające dane adresowe laureatów  Organizator będzie czekać 7 dni od 

momentu zamieszczenia informacji o wynikach konkursu, o której mowa w pkt. 1 powyżej. 

3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, 

Nagroda przechodzi na kolejną osobę wybraną przez Komisję Konkursową. 

4. Nieodebranie przekazanej Nagrody do końca  stycznia 2015 r. oznacza wygaśnięcie prawa do 

nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
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Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone 
w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator 
może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 
przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub 
zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu 
Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych 
żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora 
do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego 
prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest on 
autorem dzieła i w razie jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, uczestnik ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną.  

3. Zgłoszenie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z ustawą. 

4. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej wobec osób trzecich względem 
zgłoszonych przez uczestników prac.  

5. Powroty.gov.pl z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej w postaci wpisu lub zdjęcia uzyskuje prawo 
użytkowania i modyfikacji uzyskanych prac konkursowych do swoich celów, w tym publikacji w 
serwisie i na portalach społecznościowych. 

6. W celu odebrania nagrody laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane 
osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych 
osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania 
danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo 
odmówić wydania Nagrody takiemu laureatowi. 

7. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego 
podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia 
jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty 
zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja 
Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca 
reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w 

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, 

b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez 
uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, 

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług 

internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników 
zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub 
zaniechaniem. 

10. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a 
ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

12. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także w 
serwisie internetowym Zielonej Linii (www.zielonalinia.gov.pl) oraz drogą e-mailową, po 
przesłaniu przez uczestnika na adres: redakcja@zielonalinia.gov.pl prośby o wysłanie regulaminu 
konkursowego. 

http://www.zielonalinia.gov.pl/
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13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 
Konkursu w trakcie trwania Konkursu. 

 

 

 

 


