
REGULAMIN „ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU Z PIWNICZANKĄ” 
 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest GKS GieKSa Katowice S.A. ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice, NIP:954-

268-28-68.  
2. Fundatorem nagród jest PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju, pod 

adresem: ul. Zdrojowa 13, 33-350 Piwniczna-Zdrój, NIP: 734-000-87-31.  
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GKSKatowice/ (zwanej dalej 
“Fanpage”) 

 
Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
2. Konkurs trwa od 14 grudnia 2021 r. do 26 grudnia 2021 r. 
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo do 28 grudnia 2021 r..  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebook’a. 

 
Zadanie konkursowe 

 
1.  Zadanie konkursowe: Wyślij zdjęcie, na którym pokażesz, jak przygotowujesz się do świąt Bożego 
Narodzenia razem z wodą Piwniczanka. 
2. Prace należy wysyłać na adres mailowy: media@gkskatowice.eu 
3. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca oraz 5 wyróżnionych. 
4. W mailu należy podać imię, nazwisko oraz nr PESEL, który będzie weryfikował wiek uczestnika.  
5. Nagrodę główną otrzyma autor/ka najbardziej kreatywnej pracy konkursowej, a nagrody pocieszenia 
kolejnych pięć najlepszych prac. 
6. Zwycięzca Konkursu oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej mailowo. 

 
Nagroda 

 
1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher dla dwóch osób na dwudniowy pobyt w Hotelu Piwniczna 

SPA&Conference obejmujący m.in. nieograniczony dostęp do luksusowej strefy HedoniSPA. Pięć 
nagród pocieszenia stanowią zestawy gadżetów z logo Piwniczanki.  

2. Nagrody będą przekazane po wcześniejszym ustaleniu formy i terminu ze zwycięzcami.  
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przechodzi na autora kolejnej najlepszej 
pracy.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 
szczególności za zmianę adresu mailowego uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 
przyznano nagrodę. 

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

mailto:media@gkskatowice.eu


 
 

Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia 
zwycięzcy.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: media@gkskatowice.eu. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 5 dni. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.  
4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wysłane  prace,  których  nie  otrzyma 
 z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

5. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

 
1. Administratorem danych jest GKS GieKSa Katowice S. A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Bukowej 

1A, www.gkskatowice.eu  
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:  

a) adres email: iod@gkskatowice.eu  
b) adres korespondencyjny: GKS GieKSa Katowice S.A., ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice 

 


