Regulamin konkursu
„Walentynki z Lucky Fish”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest LuckyFish Sp. z o.o., Sp. K., ul. Raciborska 17, 30-384 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598341, o numerze NIP 945-213-14-49, REGON 121010157.
2. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników:
1) Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisami Facebook i Instagram ani podmiotami
dysponującymi prawami do Serwisów, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być
kierowane do Organizatora, a nie Serwisów,
2) Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisów) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji
Konkursu wszelkich regulacji Serwisu Facebook oraz Instagram, a naruszenie regulacji Serwisów stanowi
naruszenie warunków udziału w Konkursie,
3) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).
3. Osoba biorąca udział w Konkursie, przystępując do Konkursu powinna zapoznać się z warunkami uczestniczenia w
Konkursie wskazanymi w Regulaminie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika,
który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA
1. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie w ramach serwisu internetowego Facebook pod adresem
www.facebook.com/LuckyFishPl/ oraz serwisu internetowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 7.02.2019 do 25.02.2019 r., do godziny 23.59.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące
warunki:
1) posiada konto w Serwisie Facebook lub Instagram

4) wyraża zgodę na publikacje wizerunku w związku z niniejszym konkursem wszystkich podmiotów, których
będzie to konieczne,
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3) jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
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2) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (dzieci,
rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
a. uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
b. nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz,
c. w razie przyznania nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

§4. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
1) wykonać zdjęcie (o dowolnej tematyce), którego widocznym obramowaniem będzie kartonowa wkładka z
grafiką przedstawiającą serce oraz napis „Happy Valentine’s Day” dołączona do produkowanych przez
Organizatora zestawów sushi „Lucky Fish Party” i zamieścić je w Serwisie Facebook na stronie
www.facebook.com/LuckyFishPl/ lub w Serwisie Instagram wraz z wykorzystaniem znacznika składającego
się ze słów “Walentynkizluckyfish” poprzedzonych znakiem “#”, dokonując w ten sposób zgłoszenia w
Konkursie.
Przykładowe zdjęcie konkursowe:

2) spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
3) po poinformowaniu Laureatów o zwycięstwie w Konkursie Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi
adres poczty elektronicznej e-mail, a ponadto podać imię, nazwisko i adres zamieszkania Laureata, które będą
służyć do przekazywania informacji związanych z Konkursem oraz do przekazania mu nagrody,
4) wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na:

b) udzielenie nieodpłatnej licencji na publikację zdjęć Uczestnika,
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www.facebook.com/LuckyFishPl/ oraz
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a) udostępnianie przez Organizatora na stronach:
www.luckyfish.pl zdjęć Uczestnika,

c) wyrazić – poprzez akceptację Regulaminu – zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w celu
ogłoszenia wyników
d) Wyrazić zgodę na publikacje wizerunku wszelkich osób, których wizerunki są obecne na zdjęciu.
2. Uczestnik dokonujący zgłoszenia w konkursie poprzez serwis Instagram powinien być obserwatorem profilu
“@luckyfish_sushi” w aplikacji Instagram.
3. Zdjęcia naruszające przepisy prawa lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
z Regulaminem, a w tym niespełniające wymogów, nie będą uwzględniane w Konkursie.

lub

niezgodne

4. Uczestnik może dodać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.
5. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

§5. NAGRODY
1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego zdjęcie zostanie nagrodzone na podstawie decyzji podjętej przez
Komisję Konkursową w składzie: Andrzej Kalita i Rafał Tusznio.
2. Organizator przyzna nagrody trzem Laureatom w zestawach zgodnie z poniższym schematem:
I miejsce:
Porcelanowy japoński zestaw do sushi dla 2 osób, Tokyo Design,
o wartości 219,00 PLN
II Miejsce:
Porcelanowy 2-osobowy zestaw do sushi, dekorowany orientalnymi wzorami oraz kotami maneki neko,
o wartości 169,00 PLN
III Miejsce:
Ceramiczny zestaw do sushi dla 2 osób, w oryginalnym kształcie wachlarza z motywem smoka,
o wartości 149,00 PLN
3. Laureaci Konkursu, których miejscem zamieszkania jest miasto Kraków zostaną dodatkowo nagrodzeni zniżką 25%
na zakupy w jednym z dwóch sklepów stacjonarnych, będących własnością Organizatora i mieszczących się pod
następującymi adresami:
a) ul. Raciborska 17, 30-384 Kraków
b) ul. Młodej Polski 24, 30-131 Kraków
4. Jedna osoba może otrzymać jeden zestaw nagród
5. Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi: 539,00 zł brutto.
6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
8. Organem nadzorującym przebieg Konkursu, a w tym wyłącznie uprawnionym do przyznania nagród, jest Komisja
konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.
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9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród w toku trwania Konkursu.

§6. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu i zamieszczając zdjęcia oświadcza, iż są one jego autorstwa.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
3. Laureat konkursu z chwilą wydania nagrody wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich do
zdjęć, które zostały nagrodzone w konkursie. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora konkursu następuje w
momencie ogłoszenia listy zwycięzców konkursu (Laureatów), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
zgłoszenia do Konkursu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe korzystanie przez Organizatora konkursu
z zamieszczonych przez Uczestników zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do anonimowego rozpowszechniania zdjęć bez ich podpisania imieniem i
nazwiskiem Uczestnika.
6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z
naruszeniem przysługujących im praw lub dóbr, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych.
§7. OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD
1. Lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej www.facebook.com/LuckyFishPl/ oraz
www.luckyfish.pl oraz na profilu “@luckyfish_sushi” w aplikacji Instagram.
2. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w Konkursie najpóźniej dnia 15 marca 2019 r. w taki sam sposób w
jaki brali w nim udział – poprzez Serwis społecznościowy Facebook lub Instagram. Organizator zobowiązuje się do
wysłania wiadomości prywatnej do Laureatów Konkursu. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość w przeciągu 48
godzin od jej wysłania, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie na liście
zwycięzców.
3. Wszelkie informacje związane z odbiorem Nagród do laureatów zostaną przesłane za pośrednictwem Serwisu
Facebook lub Instagram lub pocztą elektroniczną na adres, który został przez nich podany.
4. Wydanie nagród następuje poprzez wysłanie ich do Laureatów.
5. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez
niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Koszty przesyłki pokrywa Organizator
6. Laureat wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska i/lub pseudonimu na stronie internetowej
www.luckyfish.pl oraz na profilu społecznościowym Organizatora na Facebooku oraz Instagramie.
7. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń,
rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody
pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu
wykorzystania niewydanych nagród.

§8. DANE OSOBOWE
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2. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do
przekazania nagrody.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest LuckyFish Sp. z o.o., Sp. K., ul.
Raciborska 17, 30-384 Kraków.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator
przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania
nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres,
adres e - mail, numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny
do prawidłowego przekazania nagrody.
4. 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) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe
podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w
Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@luckyfish.pl. Uczestnik ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
6. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych
osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem
Konkursu
i
nie
wpłynie
na
pogorszenie
warunków
uczestnictwa
w
Konkursie.
Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po
wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę internetową
www.facebook.com/LuckyFishPl/

