§ 1. Postanowienia ogólne konkursu „Mundial z EURO26”
1. Organizatorem konkursu jest firma Youth Projects Management. Wszelkie czynności związane
z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydanie nagród, przeprowadza Organizator.
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 7.07.2018 od godz. 18.00 do 7.07.2018 do godz.
19.58 – ogłoszenie wyników nastąpi 9.07.2018 po godzinie 10.30.
3. Każdy komentarz konkursowy lub wypowiedź pod wątkiem konkursowym są równoważne z
akceptacją Regulaminu.
4. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym imienia i
nazwiska, głównie na potrzeby ogłoszenia wyników i prezentacji zwycięzców (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2014, poz. 1182).
§ 2. Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, posiadające aktywny
profil w serwisie społecznościowym Facebook, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Żeby wziąć udział w konkursie trzeba spełnić trzy warunki: stać się fanem profilu
www.facebook.com/euro26pl, polubić post konkursowy oraz zamieścić komentarz, w którym
odpowie na zadane pytanie w sposób: nazwa drużyny.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem
konkursowym.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz
wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
5. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub
niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne
zgłoszenie.
6. Niedozwolone są także nieuczciwe oraz niesportowe praktyki (kupowanie polubień, używanie
fałszywych profili do polubień, używanie botów).
7. Wygrywa każdy uczestnik, który prawidłowo poda wynik i zwycięską drużynę.
8. Nagrodą w konkursie są piłki plażowe z logo EURO26 (10 sztuk) - (o wartości 11 zł brutto)
9. Żadna opłata lub zakup nie są wymagane, by wziąć udział w Konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestnika, w przypadku, gdy
wystąpią podejrzenia, iż uczestnik łamie Regulamin, posługując się fałszywym kontem.
11. Konkurs odbywa się w ramach obowiązującego polskiego prawa. Organizator zastrzega sobie
prawo do przerwania konkursu, jeśli użytkownicy nie przestrzegają reguł lub łamią zasady
Regulaminu.
12. Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz administrowany przez serwis Facebook.
Zwalnia to serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz
wyłonienie zwycięzcy.
13. Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010
r., Nr 51, poz. 307). 14. Niniejszy Regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod
ustawodawstwo i prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji

polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub pozaumownych roszczeń i
sporów dotyczących Konkursu.
§ 2. Administracja danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 ro. Przez Organizatora
Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w związku z organizacją Konkursu,
a także w celach marketingowych Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

