
REGULAMIN ZABAWY NA FANPAGE (dalej "Regulamin") 

Regulamin zabawy na Facebooku „500 Polubień” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. „Organizatorem zabawy” pod nazwą „500 Polubień”(„Zabawa”) jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Podedwórzu. z siedzibą w Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze, NIP 

5391476754, REGON 140796039. 

2.  „Zabawa” przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących 

konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu 

(„Uczestnik zabawy”).  

§ 2. Czas trwania i miejsce „Zabawy”  

1. Zabawa na Facebooku trwa od 9 lutego 2021 roku do 16 lutego 2021 roku na fanpage, na 

stronie: https://www.facebook.com/GBPwPodedworzu/ 

§ 3. Zasady „Zabawy”  

1. „Zabawa” nawiązuje do przekroczonej 500 liczbie polubieni fanpage Biblioteki. 

2.  Warunkiem wzięcia udziału jest oznaczenie profilu osoby na facebooku  pod postem z 

zabawą. 

3. Każdy „Uczestnik zabawy” zobowiązany jest do spełnienia warunku „Zabawy. Nie spełnienie 

go  wyklucza „Uczestnika zabawy” z otrzymania nagrody. 

4.  „Uczestnik zabawy” przystępujący do prowadzonej zabawy „500 Polubień” wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez „Organizatora zabawy”. Dane osobowe 

przetwarzane będą w celu kontaktu z „Uczestnikiem zabawy” na potrzeby prowadzonej akcji 

marketingowej. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać 

w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo - na adres: 

inspektor@cbi24.pl.. „Uczestnik zabawy” wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w 

przypadku wygrania nagrody 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.  

§ 4. Reklamacje  

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Zabawą”, „Uczestnik zabawy” może 

poinformować „Organizatora zabawy”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: w 

Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze z dopiskiem: ”500 Polubień” w czasie trwania akcji 

marketingowej.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Organizatora zabawy” w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. „Organizator zabawy” rozpatrując reklamację stosować 

będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O decyzji „Organizatora zabawy”, „Uczestnik 

zabawy” zostanie powiadomiony pisemnie.  

3. Decyzja „Organizatora zabawy” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe  

https://www.facebook.com/GBPwPodedworzu/


1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. „Organizator zabawy” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych w przypadku nie 

spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika zabawy” postanowień niniejszego „Regulaminu”.  

3. Wszystkie treści zawarte w postach mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają 

jedynie postanowienia niniejszego „Regulaminu”.  

4. Treść niniejszego „Regulaminu” jest dostępna w okresie trwania „Zabawy” na profilu biblioteki 

na facebooku i  na stornie internetowej www.gbp.podedworze.pl. 


