
§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Konsulat Honorowy Republiki

Indii, z siedzibą we Wrocławiu (50-138), ul.  Kuźnicza 11-13,  posiadający NIP 897-185-71-44,

REGON  380624571,  prowadzący  stronę  na  portalu  Facebook  o  nazwie  „Kartikey  Johri  –

Konsul  Honorowy  Republiki  Indii”,  dostępnej pod  adresem

https://www.facebook.com/ConsulateIndiaWroclaw/  (zwany dalej „Organizatorem”).

2.Konkurs  organizowany jest  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  (zwanym

dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3.Konkurs  prowadzony  jest  na  stronie

internetowej https://www.facebook.com/ConsulateIndiaWroclaw/ 

4.Czas trwania Konkursu jest określony w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do

czynności prawnych.

2. Udział  w  Konkursie  mogą  wziąć  osoby  spełniające  wymogi  określone  w  §  2  ,  które

zaakceptowały  warunki  niniejszego  Regulaminu.  Nadesłanie  wiadomości  –  zgłoszenia  do

konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu i zgodę na przetwarzanie danych. 

3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich

postanowień Regulaminu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające

ją do uczestnictwa w Konkursie.

§ 3 Zasady przeprowadzenia konkursu

1.Przedmiotem  Konkursu  jest  udzielenie odpowiedzi  w  postaci  opisania  pomysłu  na

zbudowanie mostu łączącego Wrocław i Indie. 

2.Aby  wziąć  udział  w  Konkursie,  należy  przesłać  odpowiedź  na  adres  e-mail:

konkursdiwali@gmail.com do 21 października 2019 do godz. 16.00.

3.Każdy  Uczestnik  może  wysłać  tylko  jedno  zgłoszenie  w  czasie  trwania  Konkursu.  W

przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę jedynie to

zgłoszenie, które otrzymał jako pierwsze.
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4.Każde  z  konkursowych  zgłoszeń  zostanie  zweryfikowane  przez  Organizatora.  W  razie

stwierdzenia, że Uczestnik postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem,

dobrymi  obyczajami  lub  niniejszym  Regulaminem,  Organizator  może  podjąć  decyzję o

zdyskwalifikowaniu danego Uczestnika z Konkursu.

5.Uczestnictwa  w  Konkursie  oraz   praw  i  obowiązków  z  nim  związanych,  w  tym  także

roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 4 Nagrody

1.Nagrodą  główną  w Konkursie  jest  Voucher  o  wartości  2000  złotych  do  zrealizowania  w

Biurze Podróży NOVATRAVEL (ul. 6 Sierpnia 1/3, 90-606 Łódź) na bilet lotniczy do Indii w

klasie ekonomicznej. 

2.Nagroda zostanie  wydana zgodnie  z  przepisami  prawa  podatkowego,  w  szczególności

zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26

lipca 1991 r. (DzU nr 14, poz. 176, z 2000 roku).

§ 5 Zasady przyznawania nagród

1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona  jednoosobowa Komisja  w postaci pana Jarosława

Kreta. 

2. Spośród umieszczonych przez Uczestników zgłoszeń Komisja dokona wyboru  Zwycięzcy

Konkursu wśród Uczestników, którzy: a) spełnili warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu; b)

w ocenie Komisji udzielili najlepszej pod względem oryginalności i pomysłowości odpowiedzi

na zadanie Konkursowe wskazane § 3 ust. 1 Regulaminu. 

3. Wybór zwycięzcy Konkursu jest uznaniową decyzją Komisji 

4.  Zwycięzcy  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora  o  wygraniu  nagrody  do  24

października  2019 za  pomocą  wiadomości  e-mail  na  adres  e-mail  z  którego  pochodziło

Zgłoszenie konkursowe.

5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcy osobiście w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą. 

7. Nagrody nie mogą być wydawane osobom innym niż Uczestnik Konkursu.

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie  Facebookowej „Kartikey

Johri  –  Konsul  Honorowy  Republiki  Indii”  imienia  i  nazwiska Zwycięzcy  na  co  Uczestnik

konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie, wyraża zgodę.

§ 6 Odpowiedzialność



1.Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez Uczestnika  nieprawidłowych,

niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających poinformowanie go o wygranej w

Konkursie.

2.W przypadku  podania  przez  Uczestnika  nieprawdziwej  informacji  dotyczącej  osiągnięcia

przez niego pełnoletniości Organizator odmawia wydania Nagrody.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

1.Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  zgodnie  z  postanowieniami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU Nr 133, poz. 883).

Administratorem danych  osobowych  Uczestników Konkursu  w rozumieniu  ww.  ustawy  jest

Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu,

w  szczególności  wyboru  Laureatów  i  wydania  nagrody  oraz  weryfikowania  prawdziwości

danych. Facebook nie jest organizatorem Rozdania i jest zwolniony z odpowiedzialności za ten

konkurs. 

2.W momencie  przesłania zgłoszenia konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi z par. 1,

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych dla

celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

3.Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie

jest  dobrowolne,  niemniej  jednak  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w Konkursie  i  otrzymania

nagrody.

4.Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. W celu wykonania uprawnień, o

którym mowa powyżej, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Organizator,  w  związku  z  przeprowadzaniem  Konkursu,  będzie  kontaktować  się  z

Uczestnikami Konkursu drogą e-mailową.

2.Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3.Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

konkursdiwali@gmail.com Reklamacja  powinna zawierać imię i  nazwisko Uczestnika,  jak

również opis i przyczynę reklamacji.

4.Reklamacje  Uczestników  dotyczące  Konkursu  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania



reklamacji.  Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji  za pomocą

poczty elektronicznej.

5.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o

grach hazardowych (DzU nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).

6.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  regulaminu  lub  odwołania

konkursu w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 r.

8.Regulamin jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki

Indii, ul. Kuźnicza 11-13, 50 – 138 Wrocław.


