REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Halloweenowe Szaleństwo.
2. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Rafał Maroń Eventy i Rozrywka,
ul. Lompy 22, 42-284 Kalina.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie na portalu
społecznościowym Instagram na profilu Eventyirozrywka w dniach 31 października
2020 roku - 15 listopada 2021 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności
do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Rafał Maroń Eventy i Rozrywka,
c) posiada własne konto na portalu społecznościowym Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie statusu zgodnie z § 2 pkt 1 oraz:
a) obserwowanie profilu Eventyirozrywka i polubienie postu informującego o konkursie,
b) zawarcie, w komentarzu pod postem konkursowym, odpowiedzi na pytanie
konkursowe, a także oznaczenia 3 znajomych celem zaproszenia ich do wzięcia
udziału w konkursie oraz obserwacji profilu organizatora. W przypadku problemów
z oznaczeniem osób w komentarzu, przypominamy, że bezpośrednio przed nazwą
użytkownika należy wpisać znak “ @ ”. Tylko aktywne oznaczenia będą spełniały
kryteria warunków uczestnictwa w konkursie.

§3
KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa.
a) Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową. Ma ona na celu ocenę
odpowiedzi i weryfikację spełnienia założeń przystąpienia do konkursu zgodnie z §2.
b) Członkami Komisji Konkursowej zostają: Rafał Maroń, Martyna Tomala, Żaneta
Tomala.
2. Nagrody.
a) Pierwsze miejsce: 50% Rabatu na podstawową usługę prowadzenia uroczystości
i obsługę muzyczną przez DJ’a. Jest to 8 godzin prowadzenia usługi.

b) Drugie miejsce: 30 % Rabatu na dowolną usługę z kategorii “Atrakcje dla gości”
zawartą na stronie internetowej organizatora eventyirozrywka.pl, w zakładce Oferta.
c) Trzecie miejsce: 5 % Rabatu na dowolną usługę zawartą w zakładce Oferta
na stronie internetowej organizatora eventyirozrywka.pl.
3. Szczegóły obowiązywania nagród.
a) Nagrody w formie usługi oznaczają podstawową formę ich wykonania przez
organizatora. Jako właściwe źródło oceny usługi podstawowej, zgodnie z założeniami
konkursu, Organizator odsyła do zakładki Cennik na stronie internetowej
eventyirozrywka.pl. Znajduje się tam aktualny cennik usług podstawowych.
b) Termin podpisania umowy na realizację usługi udzielającej Rabatu, nagrodzonym
Uczestnikom konkursu, ulega zakończeniu dnia 1.12.2021 roku. Termin realizacji
usługi zostaje oznaczony na 1.12.2022 rok.
c) Z nagród można skorzystać w przypadku, kiedy nie posiada się podpisanej umowy
na tą samą usługę w tym samym terminie i zakresie jej obowiązywania.
d) Nagrody można wykorzystać w terminie, który umożliwia realizację usługi,
w
czasie uzgodnionym z Organizatorem konkursu.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
2. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy
konkursu jest Rafał Maroń Eventy i Rozrywka. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się
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6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania
z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu
dostępnym pod adresem e-mail kontakt@eventyirozrywka.pl.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska i nazwy
użytkownika na portalu Instagram w celu informowania o wynikach konkursu.

§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kontakt@eventyirozrywka.pl
lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora
przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty
zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w §5 pkt 1 decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis
przedmiotu reklamacji.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi
lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu
poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego
Regulaminu na stronie organizatora eventyirozrywka.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu,
o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał
się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem eventyirozrywka.pl.

