
Regulamin konkursu 

,,Nowy rok - nowa ja” 

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem") jest Podkarpackie 

Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, pod 

adresem ul. 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, NIP: 5170371732, zarejestrowane 

w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000578780. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 

z organizacją konkursu na łamach serwisu.  

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook i uczestnictwo w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum 

Rozwoju Psychofizycznego TUTU. 

6. Konkurs trwa od 30.12.2022 godziny 15:00 do 06.01.2023 godziny 15:00. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 09.01.2023 za pośrednictwem fanpage’a i 

wiadomości prywatnych wysłanych do uczestników. 

Zadanie konkursowe 

8. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na swoim profilu na Facebooku zdjęcia 

zrobionego podczas noworocznego spotkania w sali Snoezelen znajdującej się w 

Centrum TUTU, które będzie interpretacją tematu ,,Nowy rok - nowa ja”. Warunkiem 

koniecznym jest oznaczenie profilu @tutucentrumrozwojupsychofizycznego. 

9. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.  

10. Wybrana zostanie najlepsza i najciekawsza praca konkursowa przez wyznaczonego do 

tego jury. 

11. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej 

wysłanej na portalu Facebook. 

12. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w 

wypowiedziach.  

13. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwanie i nie będą 

brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

14. Nagrodą w konkursie jest bon na masaż w Centrum Fizjoterapii Paśko. 

15. Nagrodę można odebrać osobiście w Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU 

znajdującego się na ul. Rejtana 65 w Rzeszowie. 



16. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 20.01.2023 po tym czasie Nagroda traci 

ważność. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.  

18. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie 

fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z 

konkursu.  

Reklamacje 

19. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub 

rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkurs@psar.pl. 

20. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie 

reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - 

,,Nowy rok - nowa ja”. 

21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

Obowiązek informacyjny 

22. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich przedstawicieli 

ustawowych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) jest Podkarpackie 

Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie, ul. 3 Maja 9, 39-120. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody.  

23. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes 

administratora polegający na umożliwieniu przeprowadzenia konkursu zgodnie z 

niniejszym regulaminem, wyłonienia laureatów i realizacji nagród oraz ustalenie, 

dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO*). 

24. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do 

momentu przedstawienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.  

*RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 
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