
Regulamin konkursu „#BankowośćJestKobietą” 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§ 1. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 
1. Organizatorem konkursu „#BankowośćJestKobietą” (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Bank Millennium z 

siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS: 0000097600 do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej 

(NIP) - 526-021-49-18. 

(dalej: „Organizator”). 
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego 

„Facebook”) na oficjalnych profilach Fundatorów Nagród.  
3. Fundatorami Nagród w konkursie są: 

Fundacja Banku Millennium, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa  
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® 
nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora 
serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na 
odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

 
§ 2. 

Czas trwania Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.03.2020 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 23.03.2020 r. o godzinie 23:59 

(dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 
2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do: dnia 

23.03.2020 r. do godziny 23:59 
3. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage Fundatorów grantów w serwisie Facebook® 

w poście konkursowym w terminie do 30.03.2020 r. 
4. Nagrody zostaną wypłacone w terminie do 14 dni roboczych po zawarciu umowy z danymi Zwycięzcami. 

 
§ 3. 

Komisja konkursowa 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję 
konkursową (dalej: „Komisja”).  

2. W skład Komisji wejdą po jednym przedstawicielu: Santander Bank Polska S.A, ul. Jana Pawła II 17,00-854 
Warszawa, , Fundacja mBank, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Bank BPS S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 
Warszawa, Fundacja Banku Millennium, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. 

3. Komisja Konkursowa będzie oceniać zanonimizowane projekty, tj. nie zawierające danych osobowych 
Uczestnika. 

 
§ 4. 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz instytucje lub 
organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające zdolność prawną. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie 
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz 
Fundatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, 
która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana: 



a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującej 
treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu „#BankowośćJestKobietą” i 
akceptuje jego treść; 
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej 
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania 
przez Fundacja Banku Millennium w celu przeprowadzenia Konkursu „#BankowośćJestKobietą ”. 
c) zapoznać się z klauzulą informacyjną z § 10 Regulaminu w zakresie tego, że Administratorem danych 
osobowych jest Fundacja Banku Millennium. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji Konkursu „#BankowośćJestKobietą”. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych 
oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych 
osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania danych osobowych składając oświadczenie o 
następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie 
przetwarzania danych osobowych” 

5. Wyrażenie ww. zgód określonych w §4 ust. 4 lit. a)-b) jest całkowicie dobrowolne, jednak brak którejkolwiek 
zgody na postanowienia Regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

6. Wyrażenie zgód, o których mowa §4 ust. 4 lit. a) i b) oraz c) następuje przez wysłanie na adres 
fundacja@bankmillennium.pl dwóch odrębnych oświadczeń o wskazanej treści wraz ze zgłoszeniem pracy 
konkursowej. 

 
§ 5. 

Zasady i przebieg Konkursu 
1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy profilu Fundacji Banku Millennium 

prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: www. facebook.com/Fundacja Banku Millennium (dalej: 
„Profil”) 

2. Celem Konkursu, jest wyłonienie dwóch najciekawszych projektów/inicjatyw kulturalnych na rzecz kobiet, 

zaproponowanych i zrealizowanych przez kobiety. Projektów wspierających działalność kobiet w sferze 

kultury. Adresatem konkursu są organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz kultury i 

kulturalnej aktywizacji kobiet w społecznościach lokalnych.  

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać projekt i przesłać drogą mailową na adres: 

fundacja@bankmillennium.pl. Opis projektu powinien mieć maksymalnie 5 tys. znaków wraz ze spacjami i 

zawierać kosztorys. Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

4. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jeden Projekt. 
5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszony przez niego Projekt nie zawiera treści naruszających prawo lub 

niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do 
przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. 

6. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość 
oraz kreatywność i wyłoni 2 zwycięskie Projekty, nagrodzone grantami. 

 
§ 6. 

Nagrody 
1. Nagrody w formie grantów finansowych przyznane przez Komisję Konkursową zostaną wypłacone w formie 

darowizny celowej, na podstawie umowy darowizny, zawartej pomiędzy zwycięzcami a Fundacją Banku 
Millennium. Nagrodami w konkursie są dwa granty w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) z 
przeznaczeniem na realizację Projektu. 

2. W terminie do dnia 31 maja 2020 r. Uczestnicy, których projekty zostaną nagrodzone grantem zobowiązani są 
zawrzeć Umowę darowizny z Fundacją Banku Millennium.  

3. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jeden grant. 
4. Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym (tj.: przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego).  
5. W sytuacji, gdy pomimo przyznania grantu dany Uczestnik zrezygnuje z jego otrzymania i realizacji Projektu, 

Organizatorzy uprawnieni będą do przekazania grantu kolejnemu Uczestnikowi, który otrzymała największą 
liczbę punktów w danej kategorii.  

6. Dofinansowane Projekty muszą zostać zrealizowane do 31.12.2020 r.  
7. Kwota dofinansowania (darowizna) zostanie wypłacona pod warunkiem dostarczenia na adres Fundatora 

Grantu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. wszelkich wymaganych pozwoleń (dokumentów) niezbędnych 
do realizacji Projektu – jeżeli takie okażą się niezbędne do zrealizowania Projektu.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.santanderconsumer.pl%252Fo-banku%252Fbezpieczenstwo%252Fpolityka-prywatnosci%252F%253Ffbclid%253DIwAR2MBh2HLv7ok9ZorQk-r0MiNlhuYW8wwVYtzaLStqJPZr6u8xzMXGrIbIM&h=AT0W8qP5SPl5MeEbcqov9VJLveph8dZlxSBGc_BnleCswoRzGL-15xWWvIZOyaWndnFOqQd74BRr5hmAmdF-MLIATOD9uysDmz6mX1CavB9boz7-MoKv8OjAxwank_DPV544rvis


8. Granty wypłacane są po otrzymaniu przez Fundatora Grantu egzemplarza podpisanej przez obie strony 
umowy, na konto podane w umowie darowizny. 

9. Organizator nie udostępnia informacji na temat oceny formalnej i merytorycznej wniosków. 
 

§7. 
Rozliczenie 

1. Z otrzymanej darowizny Uczestnik jest zobowiązany rozliczyć się w terminie jednego miesiąca od daty 
zakończenia Projektu podanej w Umowie. 

2. Uczestnik rozlicza się pod względem rachunkowym i składa sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu.  
3. Kopie dokumentów księgowych dotyczące Projektu powinny być wystawione na Uczestnika, która otrzymała 

darowiznę. 
4. Opis faktury lub innego dokumentu finansowego powinien być sporządzony na odwrocie strony lub w 

przypadku braku miejsca na oddzielnej kartce (wówczas należy na niej umieścić nazwę wystawcy faktury i jej 
numer) i powinna być nierozerwalnie związana z dokumentem. 

5. Uczestnik zobowiązuje się dołączyć do Rozliczenia krótki opis realizacji wraz z maksymalnie trzema zdjęciami, 
które zostaną umieszczone na profilach społecznościowych Fundatorów Nagród. 

6. Do załączonych zdjęć należy dołączyć zgodę na ich publikację: „Niniejszym nieodpłatnie wyrażam zgodę na 
publikację załączonych zdjęć w sieci internetowej. Oświadczam, że przekazane przeze mnie zdjęcia nie 
naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do ochrony wizerunku osób znajdujących się na 
fotografiach.” 

 
§ 8. 

Prawa i obowiązki Organizatora 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do 

Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w 
szczególności Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
b. są niepełnoletni; 
c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może 
kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. 
prowadzić korespondencję w drodze wiadomości prywatnych za pośrednictwem portalu Facebook); podczas 
takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących 
jego udziału w Konkursie. 

 
§ 9. 

Prawa własności intelektualnej do Prac 
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”) oraz że 
przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej. 

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na 
zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, 
będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 3 poniżej. 

3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i 
ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za 
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, 
reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach 
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji 
towarów. 

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych 
celów reklamowych i promocyjnych. 



5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z 
wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i 
rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do 
dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i 
rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania. 

7. Organizator może upoważnić Zleceniodawcę do korzystania z praw do Prac nabytych przez niego bądź 
udzielonych mu zgodnie z Regulaminem, a także do zgód określonych w Regulaminie. 

8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego Prace Konkursowe zostaną 
wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub 
Zleceniodawcę. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 
roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora 
Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 

 
§ 10. 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Banku Millennium z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS: 0000097600 do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-49-18. 

(dalej: „Administrator”). 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Konkursu i oraz w 
zgodzie z regulaminem Konkursu „#BankowośćJestKobietą ”. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) z dnia 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 (dalej 
jako: „RODO”). 

4. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: 
a) Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie 
zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. „RODO” polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu 
wyników Konkursu, wydania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu; 
b) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu ) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 
pkt c) RODO oraz; 
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko identyfikujące 
Uczestnika na portalu Facebook, a w przypadku Zwycięzców również: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
numer telefonu oraz adres e-mail. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub 
zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia laureatów. Administrator informuje, że upływ 
powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W 
takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie 
wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia. 

7. Dane osobowe laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem 
poprzedzającym - z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, przyznanie lub realizacji nagrody zgodnie z 
Regulaminem). 

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków 
poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych 
przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych. 

9. Administrator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych Uczestników, w których posiadaniu znajdzie się w związku 
z realizacją Konkursu. 

10. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 



11. Na potrzeby realizacji Konkursu dane osobowe będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: 
Organizatorowi oraz Fundatorom Nagród w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu.  

12. Uczestnikom przysługuje prawo do: 
- uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych 
i ewentualnych odbiorcach danych. 
- żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych, 
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, 
jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 
- przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie od Administratora danych formacie umożliwiającym 
ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na 
adres: fundacja@bankmillennium.pl 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu. Podstawa prawna, cel, 
okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje 
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce przetwarzania 
danych osobowych. 

 
§ 11. 

Reklamacje 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu, tj. od dnia publikacji listy 
Zwycięzców (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs #BankowośćJestKobietą - 
reklamacja” na adres Organizatora lub elektroniczną na adres ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 
podając w tytule wiadomości „Konkurs #BankowośćJestKobietą - reklamacja”. Reklamacje będą rozpatrywane 
przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora 
Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w 
reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub 
powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 
5. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie 

została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu 
powszechnego. 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest dostępny do upływu terminu na zgłoszenie reklamacji, tj. do dnia 23 marca 2020r. pod Postem 

oraz w siedzibie Organizatora oraz Fundatorów Nagród. 
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem 

„wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Profilu. 
 


