
REGULAMIN LOTERII „ZDJĘCIE ROKU 2015” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Loteria jest organizowana pod nazwą „Zdjęcie Roku 2015” i jest zwana dalej: "Loterią". 

 

2. Organizatorem Loterii jest Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Przemyśl, ul. 

Rzeczna 20, 37-700 Przemyśl. 

 

3. Loteria zostanie przeprowadzona wyłącznie drogą internetową, na profilu GR PCK Przemyśl 

na portalu Facebook. Loteria rozpocznie się 10.02.2016 o godz. 14:00, a zakończy 20.02.2016 

o godz. 14:00. 

 

4. Uczestnik Konkursu – każdy, kto spełni wymagania podane w poniższych przepisach. 

 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję 

Konkursową. Komisja ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg losowania oraz 

kontakt ze zdobywcami nagród. 

 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zasad Konkursu oraz postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 

a) kliknęła „Lubię to” na profilu GR PCK Przemyśl i tym samym zyskała status Fana; 

b) nie jest członkiem, bądź wolontariuszem GR PCK Przemyśl. 

 

2. Każdy uczestnik, który spełnia wymagania opisane w § 2 pkt 1 i § 1 pkt 3, oraz zagłosuje na 

wybrane zdjęcie/zdjęcia, będzie miał możliwość wzięcia udział w losowaniu nagród. 

 

 

§ 3  

GŁOSOWANIE 

 

1. Przez głosowanie rozumie się kliknięcie „Lubię to” pod wybranym zdjęciem lub zdjęciami, 

znajdującymi się w folderze „Zdjęcie Roku 2015”, na profilu GR PCK Przemyśl. Folder ten 

będzie zawierał 20 zdjęć, które były udostępniane na profilu Grupy od 1.01.2015 do 31.12.2015 

roku i zyskały największą popularność (największa ilość komentarzy, kliknięć „Lubię to” oraz 

punktów przyznanych przez Komisję niniejszej Loterii).  

 

2. Po zakończeniu Loterii, 20.02.2016 o godz. 14:00, organizatorzy stworzą listę wszystkich 

osób, które zagłosowały na zaproponowane zdjęcie/zdjęcia. Głosy osób, które kliknęły „Lubię 

to” po tym terminie nie będą uwzględnione w losowaniu nagród. 

 

 



 

3. Każdemu uczestnikowi będzie przypisany tylko jeden los, który weźmie udział w losowaniu 

nagród, niezależnie od ilości zdjęć, na które Uczestnik zagłosował. 

 

4. Głosowanie sprzeczne w powyższymi zasadami, będzie nieważne i oddany głos nie będzie 

liczył się w losowaniu Zwycięzcy.  

 

 

§ 4 

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1.Nagrodami w Loterii są: 

a) Kalendarz GR PCK Przemyśl 2016 + Kubek GR PCK Przemyśl – 1 komplet 

b) Kalendarz GR PCK Przemyśl 2016 – 2 sztuki 

 

2. Zwycięzcą w Loterii jest uczestnik, który w czasie określonym w § 1 pkt 3 zagłosuje na 

wybrane zdjęcie/zdjęcia zgodnie z zasadami określonymi w § 3 dotyczącymi głosowania i który 

następnie zostanie wylosowany przez organizatorów spośród wszystkich głosujących.  

 

3. Wyniki losowania nagród zostaną podane w ciągu 5 dni od zakończenia Loterii(§1 pkt 3). 

 

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na profilu GR PCK Przemyśl na portalu 

Facebook w formie znanej na profilu danej jednostki pod nazwą „udostępnienia na tablicy” 

oraz w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem tegoż portalu w ciągu 5 dni od 

zakończenia Loterii.  

 

5. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, odpowiednio powiadomiony Zwycięzca, powinien 

odpowiedzieć na wysłaną przez organizatora wiadomość prywatną w terminie 3 dni od dnia 

wysłania powiadomienia, a w przypadku nieotrzymania wiadomości prywatnej, w terminie 3 

dni od dowiedzenia się o swojej wygranej poprzez odczytanie informacji umieszczonej na 

profilu GR PCK Przemyśl na Facebooku. 

 

6. W  przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w pkt 5 prawo do odbioru nagrody przez 

Zwycięzcę przepadnie.  

 

7. Decyzję co do sposobu odbioru nagrody organizator pozostawia Zwycięzcy. Możliwe będzie 

przekazanie nagród osobiście lub wysłanie nagrody pocztą na koszt organizatora. Za 

przekazanie, bądź przesłanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie członek Komisji 

Konkursowej, wybrany przez organizatora.  

 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych 

Organizatorowi w celu prawidłowego przeprowadzenia Loterii. 

 

2. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane udostępnione przez uczestnika jedynie w celu  

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz w związku  prawidłowym wydaniem nagrody. 

 

 



 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie uczestnika do Loterii, tj. zagłosowanie na wybrane zdjęcie lub zdjęcia zgodnie 

z powyższymi zasadami, jest dla organizatora równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Loterii. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. O ewentualnych zmianach w Regulaminie 

uczestnicy Loterii będą informowani za pośrednictwem profilu GR PCK Przemyśl na portalu 

Facebook. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie, z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


