
 
 

Regulamin 
konkursu na portalu internetowym Facebook  

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu na portalu 
internetowym Facebook (zwanego dalej „konkursem”). 

 

2. Organizatorem konkursu jest  Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w 
Maleocu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka Woj. świętokrzyskie, NIP: 658-186-91-44, REGON: 
260011545, zwany dalej „Organizatorem”). 

 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 
 

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook 
przy wykorzystaniu profilu Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleocu: 
https://www.facebook.com/maleniec.zzh i strony Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleocu na 
portalu internetowym Facebook : https://www.facebook.com/Maleniec-Muzeum-151413005008952  
 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
 

6. Konkurs trwa od 08.07.2021 roku od godziny 12:00 do 15.08.2021 roku do godziny 12.00. 
Organizator konkursu może przedłużyd lub przerwad trwanie konkursu, w określonym przez siebie 
zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt. 4 
Regulaminu. 

 

7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie 
roszczenia związane z konkursem należy kierowad wyłącznie do Organizatora konkursu. 

 
 

§2 Uczestnicy 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą byd: 

a) pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
 

b) posiadające aktywne konto na portalu Facebook, 
 

c) przestrzegające regulaminu portalu Facebook, znajdującego się pod adresem 
https://www.facebook.com/policies?ref=pf 
 

2. W konkursie nie mogą wziąd udziału osoby zatrudnione w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym 
w Maleocu. 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/maleniec.zzh
https://www.facebook.com/Maleniec-Muzeum-151413005008952
https://www.facebook.com/policies?ref=pf


 
 

§3 Zasady konkursu 
 

1. Aby wziąd udział w konkursie należy w czasie trwania konkursu wykonad łącznie 3 zadania: 
 

a) Polubid oficjalny profil naszej strony na portalu facebook, znajdujący się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/Maleniec-Muzeum-151413005008952 

 

b) Udostępnid post konkursowy na swojej osi czasu 
 

c) Udzielid pod postem odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Czym dla Ciebie jest Stara Fabryka 
Żelaza?” 
 

2. W konkursie liczy się kreatywnośd, oryginalnośd i poprawnośd językowa. Nagradzane będą 
najciekawsze komentarz. 

 
Wyłącznie zgłoszenia wysłane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 ust. 1-2 będą brane pod 
uwagę w konkursie. 
 

3. Wysłanie zgłoszenia konkursowego, zgodnie z ust. 1-2, jest równoznaczne z potwierdzeniem, 
że zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich 
do tego zgłoszenia. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane zgłoszenia oraz zastrzega sobie 
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji komentarza w przypadku podejrzenia naruszenia 
Regulaminu. 

 

5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż uczestnik zapoznał się i 
akceptuje treśd niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na publikację zwycięskiego komentarza 
na profilu ZZH Muzeum Maleniec w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora. 

 

§4 Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje Komisję 
Konkursową w składzie: Joanna Smołuch (Specjalista ds. obsługi i administracji ZZH Muzeum 
Maleniec), Maciej Chłopek (Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w 
Maleocu). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowieo tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator – kontakt: zzh@maleniec.pl . 

 

2. Komisja Konkursowa zapozna się ze wszystkimi zgłoszeniami, a następnie wybierze dwoje 
zwycięzców. 

 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz dodany pod ich 
komentarzem konkursowym oraz przez wiadomośd wysłaną w aplikacji Messenger najpóźniej do 
dnia 20.07.2021 r. do godz. 20.00. 

 

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i zwycięzcach pojawi się na profilu ZZH Maleniec oraz 
na stronie Organizatora. 

https://www.facebook.com/Maleniec-Muzeum-151413005008952
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5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności 
za konkurs prowadzony przez Samorządową Instytucję Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w 
Maleocu. 

 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 
Facebook, ani z nim związany. 

 
 

§5 Nagrody 
 

1. Nagrodą w konkursie są 4 bezpłatne bilety dla 2óch osób ( 1 zwycięzca otrzymuje 2 bezpłatne 
bilety wstępu) na fabularyzowane zwiedzanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleocu, które 
odbywa się w wyznaczone przez Organizatora dni oraz gadżety Zabytkowego Zakładu Hutniczego w 
Maleocu w postaci: torby z logo Zabytkowego Zakładu Hutniczego ( 1szt), książki : „Maleniec”(1 szt) i 
magnesu (1szt) dla każdego z dwóch zwycięzców. 

 

2. Odbiór nagrody w postaci bezpłatnego wejścia obowiązuje po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej, w terminach i godzinach wyznaczonych przez Organizatora. Odbiór nagród 
dodatkowych następuje z chwilą odbioru nagrody głównej. 

 

3. Nagrody nie mogą zostad wymienione na ekwiwalent pieniężny. 
 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych 
przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożności skontaktowania się ze zdobywcą nagrody z 
powodu błędnie podanych danych osobowych, zdobywca nagrody traci do niej prawo. 

  

§6 Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, w sprawach z zakresu 
ochrony danych osobowych mogą Paostwo kontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

 

2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu imienia, 
nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności marketingowej 
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w 
działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny 
do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków 
nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeo. 

 

3. Zdobywcy nagród, wyłonieni przez Komisję Konkursową, zobowiązani są do złożenia 
oświadczeo o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o zasadach 
przetwarzania danych osobowych według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do 
Regulaminu. 

 

4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do 

mailto:inspektor@cbi24.pl


organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie. 

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną 
przez uczestnika w wyniku jego udziału w konkursie. 

 

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialnośd w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 
udziału w konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowośd zgłoszeo: błędy, 
pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeo, utratę zgłoszeo lub 
ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników 
pozostających poza wpływem Organizatora. 

 

4. Zgłoszenie do konkursu oznacza bezwarunkową akceptację warunków niniejszego 
Regulaminu Konkursu. 

 

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
decyzje Komisji Konkursowej oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 

6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

  

7. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. 

 

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 08.07.2021 r. od godz. 12.00. 
 

 


