
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Najładniejszy FLIP“ 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu na Facebooku i w szeroko pojętym Internecie (zwanego 

dalej !Konkursem”), jest WIWN.PL ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z 
siedzibą W ŁODZI przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 270 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, 
że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za 
przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie 
serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem 
Konkursu.  

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.wiwn.pl/konkurs , ankieta wykorzystana w 
głosowaniu działa w systemie GOOGLE.  

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator, a osobami weryfikującymi 
dane są: Kamil Kaźmierczak, Michał Dutkowski i Wojciech Orzechowski  

 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 

kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące 
użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały 
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 
d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebooka; 
f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 
g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora 
zaangażowani w organizację konkursu. 
 

§ 3. NAGRODY 
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a) Za miejsce pierwsze:  
¨ Szkolenie z remontowania opublikowane na stronie www.skleprentiera.pl - to 

dwudniowe szkolenie poruszające dogłębnie temat remontowania o wartości 
3500 zł brutto 



 

 

¨ Szkolenie ze sprzedaży nieruchomości opublikowane na stronie 
www.skleprentiera.pl - to jednodniowe szkolenie poruszające dogłębnie temat 
sprzedazy mieszkań o wartości 3500 zł brutto 

¨ Doskonalenie technik zakupu nieruchomości - to jednodniowe szkolenie 
poruszające dogłębnie temat zakupu mieszkań o wartości 947 zł brutto 

¨ Kod rabatowy obniżający abonament roczny na portalu www.podkluczyk.pl do 1 
zł o wartości 852 zł brutto 

¨ Kod rabatowy obniżający prenumeratę czasopisma Strefa Nieruchomośco do 1 zł 
o wartości 44 zł brutto 

¨ Pakiet ponad 100 flimów archiwalnych z poprzednich edycji konferencji 
Maraton WIWN® o wartości 450 zł brutto 

¨ Gra planszowa Rentier – symulator inwestowania w nieruchomości o wartości 
800 zł brutto. 

¨ Pakiet 4 wejściówek na spotkanie regionalne w Twoim województwie o wartości 
400 zł brutto.  

¨ 10 archiwalnych numerów drukowanych czasopisma Strefa Nieruchomości o 
wartości 150 zł brutto 

¨ 30 minut konsultacji z Wojciechem Orzechowskim o wartości 350 zł brutto 
¨ Darmowy bilet na konferencję Maraton WIWN® 23 X 2022 r. o wartości 847 zł 

brutto 
¨ Dwudniowe szkolenie ufundowane przez Flip Na Pierwotnym (FNP) o wartości 

5000 zł brutto 
¨ Projekt mieszkania ufundowany przez TOTENDOM o wartości 3600 zł brutto 
¨ Książka Patryka Gogacza Remont to nie problem o wartości 60 zł 
¨ Książka Kompendium inwestora Damiana Kleczewskiego o wartości o wartości 

65 zł 
 

b) Za miejsce drugie:  
¨ Szkolenie z remontowania opublikowane na stronie www.skleprentiera.pl - to 

dwudniowe szkolenie poruszające dogłębnie temat remontowania o wartości 
3500 zł brutto lub Szkolenie ze sprzedaży nieruchomości opublikowane na 
stronie www.skleprentiera.pl - to jednodniowe szkolenie poruszające dogłębnie 
temat sprzedazy mieszkań o wartości 3500 zł brutto 

¨ Doskonalenie technik zakupu nieruchomości - to jednodniowe szkolenie 
poruszające dogłębnie temat zakupu mieszkań o wartości 947 zł brutto 

¨ Kod rabatowy obniżający abonament roczny na portalu www.podkluczyk.pl do 1 
zł o wartości 852 zł brutto 

¨ Kod rabatowy obniżający prenumeratę czasopisma Strefa Nieruchomośco do 1 zł 
o wartości 44 zł brutto 

¨ Pakiet ponad 100 flimów archiwalnych z poprzednich edycji konferencji 
Maraton WIWN® o wartości 450 zł brutto 

¨ Gra planszowa Rentier – symulator inwestowania w nieruchomości o wartości 
800 zł. 

¨ Pakiet 4 wejściówek na spotkanie regionalne w Twoim województwie o wartości 
400 zł brutto 

¨ 10 archiwalnych numerów drukowanych czasopisma Strefa Nieruchomości o 
wartości 150 zł brutto 

¨ 30 minut konsultacji z Wojciechem Orzechowskim o wartości 350 zł brutto 
¨ Darmowy bilet na konferencję Maraton WIWN® 23 X 2022 r. o wartości 847 zł 

brutto 



 

 

¨ Dwudniowe szkolenie ufundowane przez FNP o wartości 5000 zł brutto 
¨ Książka Patryka Gogacza Remont to nie problem o wartości 60 zł 
¨ Książka Kompendium inwestora Damiana Kleczewskiego o wartości o wartości 

65 zł 
 

c) Za miejsce trzecie:  
¨ Doskonalenie technik zakupu nieruchomości - to jednodniowe szkolenie 

poruszające dogłębnie temat zakupu mieszkań o wartości 947 zł brutto 
¨ Kod rabatowy obniżający abonament roczny na portalu www.podkluczyk.pl do 1 

zł o wartości 852 zł brutto 
¨ Kod rabatowy obniżający prenumeratę czasopisma Strefa Nieruchomośco do 1 zł 

o wartości 44 zł brutto 
¨ Pakiet ponad 100 flimów archiwalnych z poprzednich edycji konferencji 

Maraton WIWN® o wartości 450 zł brutto 
¨ Gra planszowa Rentier – symulator inwestowania w nieruchomości o wartości 

800 zł brutto 
¨ Pakiet 4 wejściówek na spotkanie regionalne w Twoim województwie o wartości 

400 zł brutto 
¨ 10 archiwalnych numerów drukowanych czasopisma Strefa Nieruchomości o 

wartości 150 zł brutto 
¨ 30 minut konsultacji z Wojciechem Orzechowskim o wartości 350 zł brutto 
¨ Darmowy bilet na konferencję Maraton WIWN® 23 X 2022 r. o wartości 847 zł 

brutto 
¨ Książka Patryka Gogacza Remont to nie problem o wartości 60 zł 
¨ Książka Kompendium inwestora Damiana Kleczewskiego o wartości o wartości 

65 zł 
 

d) Za miejsca 4-10:  
¨ Archiwalne nagrania konferencji edycja 9 Maraton WIWN® z 29 maja 2022 r. o 

wartości 150 zł brutto 
¨ Pakiet książek Zarabiaj na nieruchomościach oraz Wszystko o Flipach o wartości 

122 zł brutto 
¨ 10 archiwalnych numerów drukowanych czasopisma Strefa Nieruchomości o 

wartości 150 zł brutto 
¨ 15 minut konsultacji z Wojciechem Orzechowskim o wartości 250 zł brutto 
¨ Rabat 80% na roczny standardowy pakiet www.podkluczyk.pl o wartości 852 zł 

brutto 
¨ Rabat 60% obniżający cenę biletu na konferencję Maraton WIWN® 23 X 2022 o 

wartości początkowej 847 zł brutto 
 

e) Za miejsca 10-20  
¨ Pakiet książek Zarabiaj na nieruchomościach oraz Wszystko o Flipach o wartości 

122 zł brutto 
¨ 10 archiwalnych numerów w PDF czasopisma Strefa Nieruchomości o wartości 

100 zł brutto 
¨ Rabat 80% na roczny standardowy pakiet www.podkluczyk.pl o wartości 852 zł 

brutto 
 

 
 



 

 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 
 

§ 4. MIEJSCE, CZAS  
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy!) na 

portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod 
adresem https://www.facebook.com/WojciechOrzechowskiWIWN, a także na stronie 
www.wiwn.pl/konkurs 

2. Konkurs trwa od dnia 11.10.2022 godz. 18.00 do 21.10.2022 godz. 18:00. 
 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs Polega na wyłonieniu wśród uczestników najładniejszego flipa zrobionego przez 

Uczestnika Konkursu w latach 2020-2022. Decyduje data (widniejąca na akcie notarialnym) 
sprzedaży mieszkania, którego zdjęcia zostały zgłoszone do konkursu. Przez flipa rozumie 
się kupno w celach zarobkowych i sprzedaż mieszkania z remontem/wykończeniem lub bez. 

2. Uczestnik może nadsyłać zdjęcia zrobionego przez siebie flipa lub flipa zrobionego razem z 
inwestorem.  

3. Laureat konkursu, czyli osoba otrzymująca nagrodę, musi posiadać akt notarialny danej 
nieruchomości do wglądu dla Organizatora z zastrzeżeniem, że jeśli mieszkanie było 
kupowane na osobę trzecią, to tenże Właściciel wystawi pisemne potwierdzenie zrobienia 
wspólnie danej inwestycji i upoważnienie do udziału w konkursie.  

4. Konkurs dzieli się na 2 etapy 
5. Pierwszy Etap: zgłaszanie chętnych uczestników poprzez przesłanie na adres 

info@wiwn.pl zdjęć mieszkań, które będą brały udział w konkursie, wraz z pełnymi danymi 
uczestnika zawierającymi: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, 
adres nieruchomości zgłoszonej do konkursu poprzez przedstawienie jej zdjęć. Brak tych 
danych zdyskwalifikuje Uczestnika konkursu.  

6. Etap I trwa do 14 X 2022 r. do godziny 11.00   
7. Każdy Uczestnik może przesłać zdjęcia dwóch najładniejszych wg Niego zrealizowanych 

flipów.  
8. Uczestnik przesyła po 4 zdjęcia każdej nieruchomości z uwzględnieniem widoku na salon z 

kuchnią oraz na łazienkę. Jeśli Uczestnik przyśle więcej zdjęć – opublikowane zostaną tylko 
4 wybrane subiektywnie przez Organizatora.  

9. Drugi etap Konkursu to głosowanie, które zacznie się 14 X 2022 r. od godziny 15.00 za 
pomocą przygotowanej ankiety w systemie Google i będzie trwał do 21 X 2022 r g. 18.00  

10. Wygrywa osoba, której projekt przedstawiony na przesłanych zdjęciach uzyska najwięcej 
głosów w ankiecie. Kolejne miejsca zostaną przydzielone stosownie do zebranej liczby 
głosów.  

11. Osoba głosująca może oddać trzy głosy na wybrane mieszkanie. 
12. Organizator zastrzega, że niniejszy Konkurs może zostać unieważniony jeśli zgłosi się mniej 

niż 10 uczestników koknursu w etapie 1. 
 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji w systemie GOOGLE. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 

wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu. 
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy ilości uzyskanych głosów w 

głosowaniu. 
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 20 zwycięzców. 



 

 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej.  

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie 
www.wiwn.pl/konkurs 

7. Odebranie Nagród i oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się  w dniu 23 X 2022 r. na 
Konferencji Maraton WIWN® w Warszawie w hotelu Hilton przy Skalnicowej 21 

8. Nagroda przepada jeśli Laureat nie zgłosi się po odbiór w dniu konferencji.  
9. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w 

celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. 
10. Organizator zobowiązany jest pobrać podatek od Uczestników, którzy wygrali nagrody w 

konkursie. 
11. Nagrody podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 10% od całkowitej wartości Nagrody. 
12. Oprócz Nagrody wskazanej w § 3 ust. 1 lit. a)-e) Organizator przyznaje dodatkowo nagrodę 

pieniężną w wysokości 11,11% Nagrody wskazanej w § 3 ust. 1 lit. a)-e). Ta dodatkowa 
nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz 
zryczałtowany podatek od niej samej. 

13. Z dodatkowej nagrody wskazanej w §6 punkt 12 Organizator odprowadzi za Laureata w/w 
podatek. 

14. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. 

15. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Uczestnika Organizatorowi 
informacji niezbędnych do przekazania i rozliczenia Nagrody. 

 
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub 
podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 
szczególności Uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, 
zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z 
zasadami Facebooka lub GOOGLE; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka 
kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub GOOGLE. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 



 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka. 
 

 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnianych przez Uczestników Konkursu 
jest Organizator. Kontakt z Administratorem Uczestnik może nawiązać listownie za 
pomocą: danych adresowych określonych w § 1 ust. 1 lub poprzez e-mail: info@wiwn.pl,  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Polak. Kontakt z IOD Uczestnik 
może nawiązać:   
a) wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: biuro@gpkp.pl;  
b) w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu 535 995 607. 

3. W związku z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na podstawie 
Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
(„RODO”) art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 
wskazanych w ust. 4 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest bowiem 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, albowiem zgłaszając swój 
udział w Konkursie zawiera on z Organizatorem umowę o treści tożsamej z Regulaminem. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: 
a) organizacji i prowadzenia Konkursu, 
b) komunikacji z Uczestnikami; 
c) dostarczenie i realizacji Nagrody i świadczenia usług określonych w Regulaminie; 
d) obsługi reklamacji. 

5. Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i odbioru 
nagród w Konkursie. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i ustalenia 
listy Uczestników oraz dostarczenia i realizacji Nagród a także obsługi reklamacji 
(podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, tzn. niniejszego Regulaminu – art. 6 
ust. 1 lit. b RODO), marketingu a także w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań 
spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, 
w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: prawnie 
uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ustalania i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wydania nagród w Konkursie, dane Uczestnika będą 
przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym 
wydania, odbioru i rozliczenia Nagród przez okres wymagany przepisami prawa 
podatkowego a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.  



 

 

7. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, wizerunek. 

8. Organizator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom 
podmiotów:  
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których ADO realizuje własne 
zobowiązania,  
b) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe 
Uczestnika,  
c) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo to może być 
wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres mail info@wiwn.pl. W 
zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W 
przypadku cofnięcia zgody przed wysłaniem Nagrody do Uczestnika zostanie on wyłączony 
z udziału w Konkursie i nie będzie mu z powodu tego wyłączenia przysługiwać żadne 
roszczenie, w szczególności o wydanie Nagrody. W przypadku uznania, iż przetwarzanie 
przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

12. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w 
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. W momencie 
usunięcia swych danych Uczestnik traci status Uczestnika, a zarazem możliwość 
uczestnictwa w Konkursie. 

 
 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 
1. Nadesłanie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi 

niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do korzystania z nadesłanych praw 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie wytwarzania w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu 
do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych; 

c) publikacji w serwisie facebook.com. 



 

 

2. Nadesłanie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w 
serwisie facebook.com na warunkach określonych w regulaminie serwisu dostępnym pod 
adresem https://pl-pl.facebook.com/legal/terms. 

3. Uczestnik przesyłając zdjęcia do Konkursu oświadcza, iż jest ich autorem i dysponuje całością 
autorskich praw majątkowych do zdjęć. 

 
 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia wydania Nagród. 
2. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres siedziby Organizatora albo drogą 

elektroniczną przesyłając wiadomość na adres: wojciech@wiwn.pl. Zaleca się aby reklamacja 
zawierała: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający 
reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-
mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

 
 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2022  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 
 


