
 

*** LIGA FIRM RZESZÓW - REGULAMIN KONKURSU *** 

SIŁA FANÓW 
 

 

 Organizatorem konkursu „SIŁA FANÓW” jest LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, Wola Rafałowska 202a, 

36-017 Błędowa Tyczyńska, NIP: 813 372 59 47, przy współpracy marketingowej z restauracją UKI Ramen & Gyoza 

Bar zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Rzeszowie (dalej: Fundator nagród). 

 

§ 1 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs przewidziany jest dla osób 

biorących udział w rozgrywkach amatorskiej Ligi sportowej „Liga Firm Rzeszów” w sezonie Jesień/Zima 

2019, które uprzednio uczestniczyły w drużynowych sesjach zdjęciowych Ligi Firm Rzeszów w dniach 24/25 

oraz 26.09.2019. 

§ 2 ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadaniem konkursowym jest zgromadzenie jak największej liczby reakcji (rozumianych jako interaktywne 

ikony emocji oraz w drugiej kolejności udostępnienia, z wykluczeniem komentarzy) pod postem ze zdjęciem 

drużyny opublikowanym przez Organizatora na profilu www.facebook.pl/ligafirmrzeszow w zakładce: 

Album / Prezentacja drużyn Jesień/Zima 2019. 

2. Reakcje przeprowadzone poza wyznaczonym terminem (wg. § 7) będą nieważne. 

 

§ 3 NAGRODA W KONKURSIE 

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Restauracja UKI Ramen & Gyoza Bar, ul. Grunwaldzka 4 w Rzeszowie. 

2. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 30pln brutto do wykorzystania w Restauracji UKI Ramen & 

Gyoza Bar, ul. Grunwaldzka 4 w Rzeszowie dla każdej osoby, której wizerunek widoczny jest na zdjęciu, 

które to zdjęcie, wg. zasad powyższego konkursu zgromadziło największą liczbę reakcji.  

3. Data ważności voucherów mija z dniem 01.02.2019. 

4. Odpowiedzialność za respektowanie nagród w konkursie ponosi Fundator nagród. 

 

§4 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 

1. Osoby przynależące do danej drużyny, których post ze zdjęciem drużynowym zgromadzi największą liczbę 

reakcji (rozumianych jako wyłącznie interaktywne ikony emocji) otrzymają vouchery o wartości 30pln brutto 

do wykorzystania w restauracji UKI Ramen & Gyoza Bar, ul. Grunwaldzka 4 w Rzeszowie, w liczbie sztuk 

voucherów odpowiadającej ilości wizerunków osób widocznych na zdjęciu drużynowym.  

2. W przypadku, kiedy dwa lub więcej postów ze zdjęciami drużyn zgromadzi taką samą liczbę reakcji 

(rozumianych jako wyłącznie interaktywne ikony emocji), decyduje większa liczba udostępnień.  

3. Kiedy powyższe założenia nadal nie rozstrzygają o zwycięstwie, przeprowadzone zostanie losowanie. 

4. Losowanie odbywa się przy wykorzystaniu komputerowego programu losującego. 

5. Przebieg losowania nie jest publikowany. 

6. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 

inna nagroda. 

 

§5 PUBLIKACJA ZWYCIĘZCY 

1. Publikacja osób, które zwyciężyły w konkursie odbywa się w formie infografiki przedstawiającej post ze 

zdjęciem drużyny z największą liczbą reakcji publikowaną na profilu Facebook Ligi Firm Rzeszów 

(facebook.pl/ligafirmrzeszow) w dniu 01.11.2019 w godzinach dogodnych dla Organizatora. 

2. Podczas publikacji osób, które zwyciężyły w konkursie na infografice konkursowej pojawia się pełna nazwa 

drużyny, która zwyciężyła w konkursie oraz pełna nazwa w opisie postu zawierającego informacje o 

zwycięzcy. 

3. Biorąc udział w konkursie „Siła Fanów” osoby uczestniczące zaakceptowały uprzednio przedstawiony 

regulamin RODO i wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków na potrzeby Organizatora. 

 

 

 

http://www.facebook.pl/ligafirmrzeszow


§ 6 ODBIÓR NAGRODY 

1. Zwycięzcy mają 7 dni roboczych, od daty publikacji postu z infografiką z wynikami konkursu „Siła Fanów”, 

na to by w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem aplikacji Messenger na profil 

www.facebook.pl/ligafirmrzeszow podać dokładne dane adresowe, do wysyłki nagrody. Dane adresowe 

można podać, wysyłając je również na adres mailowy: biuro@ligafirm.rzeszow.pl.  

2. Vouchery zostają rozesłane do zwycięzców za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie maksymalnie 7 

dni od publikacji wyników. 

 

§ 7 TERMIN TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs „Siła Fanów” trwa od 18.10.2019, godzina 16:00 do 01.11.2019, godz. 12:00. 

 

§ 8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie 

www.facebook.pl/ligafirmrzeszow. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do interpretacji i zmiany regulaminu upoważniony jest wyłącznie Organizator. 

 

mailto:biuro@ligafirm.rzeszow.pl

