
REGULAMIN KONKURSU “RELACJA NA MAXXA - WŁOWIMY TALENTY”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem ,,Głosowanie internautów-WŁOwimy Talenty” (dalej ,,Konkurs

internautów”) jest Fundacja We are for U (dalej ,,Fundacja”) wpisana do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000807935 z siedzibą we

Włocławku (kod pocztowy: 87-800) przy ul. Płockiej 131/35 (dalej

„Organizator”).

2. Uczestnikiem konkursu (dalej ,,Uczestnik”) jest osoba, która zaakceptuje

zasady niniejszego regulaminu oraz opublikuje relację z Gali Włowimy Talenty w

serwisie Instagram.

3. Udział w konkursie wymaga akceptacji wszystkich punktów niniejszego

regulaminu (dalej ,,Regulamin”) przez Uczestnika pełnoletniego lub

niepełnoletnią osobę, której rodzic lub opiekun prawny wraz z Uczestnikiem

zaakceptują niniejszy regulamin.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa trzyosobowa komisja

konkursowa powołana przez Organizatora (dalej ,,Komisja”).

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Instagram (dalej „Serwis”), gdzie

zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców konkursu.

2. Uczestnik opublikuje poprzez serwis Instagram relację z Gali WŁOwimy Talenty

organizowaną 19.10.2022 r. w Centrum Kultury Browar B w Włocławku.

3. Relacja musi być opublikowana 19. października 2022r. w formie postu (tj.

zdjęcia/ grafiki/ video/ reels) w serwisie. Należy oznaczyć profil organizatora

@weareforu_ oraz @radio_rmfmaxx.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy

powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi
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odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje

powinny być kierowane do Organizatora.

5. Konkurs trwa w okresie od dnia 19. października od godziny 18:00 do dnia 21.

października 2022 r. do godziny 18:00.

6. Uczestnik zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że warunki

Uczestnictwa w Konkursie mogą narazić go na stres, a subiektywna i wyrażana

publicznie ocena, której zostanie poddany, może być krytyczna i stresująca.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża na to zgodę.

7. Spośród relacji zamieszczonych w serwisie zwyciężają dwie relacje mające

największa ilośc polubień na godzinę 10:00 dnia 20. października 2022 r..

8. Organizator zastrzega nieprzyznanie nagrody w przypadku podejrzenia o

sfałszowanie wyników np. poprzez wykupienie polubień poprzez zewnętrzne

serwisy internetowe.

9. Udział w Konkursie biorą relacje nie zawierające treści łamiących prawo,

naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których

Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Instagram

na profilu Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i

nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Instagram.

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe przygotowane przez RMF Max w tym

słuchawki i inne gadżety.

2. Nagroda może być wykorzystana wyłącznie w terminie określonym i wskazanym

przez Organizatora.

3. Zwycięzca nie może przekazać nagrody innej osobie.

4. Zwycięzca zobowiązuje się do wykorzystania nagrody w terminie i czasie

wskazanym przez Organizatora w niniejszym regulaminie, a w razie jej

niewykorzystania traci prawo do udziału w kolejnych konkursach.

5. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na

inną rzecz ani świadczenie.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany

wykorzystania i przekazania nagród.

§ 4
POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje związane z Organizacją Konkursu powinny być

zgłaszane do Fundacji We are for U odpowiednio na piśmie wraz z opisem

reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie

14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu.

2. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem wysłania listu na adres

korespondencyjny Organizatora tj. ul. Płocka 131/35, 87-800 Włocławek

z dopiskiem ,,REKLAMACJA WŁOwimy Talenty”.

3. Reklamacje wysłane po upływie 14 dni od daty zakończenia danego

wydarzenia nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będę rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni

roboczych od daty ich otrzymania.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na

udzia w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w

szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu

w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez

Organizatora.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie

w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego

Regulaminu.
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3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do

wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszył

ogólne zasady, naruszył dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie

bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na

stronie internetowej Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub

opóźniających przekazanie przez Organizatora Nagród w związku z

prowadzeniem Konkursu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2022r.
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