
Regulamin Konkursu 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u  https://www.facebook.com/zrrtsa jest Zielonogórski Rynek 

Rolno-Towarowy S.A. wpisany pod numerem KRS 0000086641 z siedzibą w Zielonej Górze, al. 

Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz 

z późn. zm.). 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

4. Akcja konkursowa Organizowana prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem portalu 

internetowego Facebook. 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

6. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. 

7. Konkurs trwa od 16 czerwca 2018 do 15 lipca 2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator 

konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o 

czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu. 

 

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący] 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być 

• osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej 

zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich 

przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, 

• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  

https://www.facebook.com/legal/terms 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

https://www.facebook.com/zrrtsa


3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, 

4. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, 

że: 

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1, 

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych. 

5. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w 

konkursie. 

 

§3 Zasady konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzach pod postami konkursowymi podać 

przewidywany wynik meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji oraz 

finału, który odbędzie się 15 lipca (wynik po 90 minutach). 

2. Ci, którzy dokładnie wytypują wynik meczu otrzymują 5 pkt. Ci, którzy przewidzą zwycięzcę oraz 

dokładną różnicę bramek otrzymują 3 pkt, zaś Ci, którzy poprawnie wytypują tylko zwycięzcę 

otrzymają 2 pkt. Zwycięzcą konkursu zostaje ten, kto po wszystkich meczach Polaków zgromadzi 

największą liczbę punktów. 

3. W przypadku remisu, zwycięzcą będzie osoba, która jako pierwsza zgłosiła się do Konkursu. 

4. Każdy użytkownik jest uprawniony do podania tylko jednego wyniku pod jednym postem 

konkursowym. W przypadku podania dwóch, liczy się pierwszy. 

5. Użytkownicy mają zakaz edytowania postów z wynikami po rozpoczęciu danego meczu. W 

przypadku edycji komentarza wynik nie będzie się liczył. 

6. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa 

się z dwóch części: pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami. 

 

§4 Konkurs bez nagród 

 

1. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów rozgrywanych na Mistrzostwach Świata w Piłce 

Nożnej 2018 na fanpage’u ZRRT S.A. - https://www.facebook.com/zrrtsa 

2. Typowanie wyników meczów. 

https://www.facebook.com/zrrtsa


 

Typowanie wyniku konkretnego meczu możliwe jest do chwili jego rozpoczęcia. Nie ma obowiązku 

typowania rezultatów wszystkich spotkań. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie 

trwania konkursu. 

Konkurs wygrywa osoba, która w dniu jego zakończenia ma na swoim koncie największą liczbę 

punktów i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. Lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie 

http://zrrt.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/konkurs-wyniki.pdf.  

3. Informacja o zakwalifikowaniu się do Konkursu z nagrodami w ramach Konkursu Typuj z Rynkiem 

zostanie ogłoszona przez komisję 16 lipca na fanpage’u ZRRT S.A.. W wiadomości znajdzie się prośba 

o kontakt mailowy lub poprzez Facebooka z dalszymi wskazówkami. Po kontakcie zwrotnym finalista 

zostanie poproszony także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzyma pytanie 

konkursowe. 

4. Finalista powinien w ciągu 7 dni odpowiedzieć na maila organizatorów oraz udzielić odpowiedzi na 

pytanie z punktu §5 1. tego regulaminu. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi oraz/lub 

udzielonych zgód, Organizator ma prawo wyboru innego uczestnika na jego miejsce. 

5. Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody drogą mailową jest warunkiem niezbędnym do 

wzięcia udziału w Finale Typowania z Rynkiem. 

 

§5 Konkurs z nagrodami 

 

1. W Konkursie z nagrodami mogą wziąć udział 4 pierwsze osoby, które zajęły najwyższe miejsca w 

rankingu, które udzieliły wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie 

spełniają poniższe warunki: 

a) Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie §5 2. 

tego regulaminu. 

b) Nie są pracownikami firmy ZRRT S.A. lub członkami ich rodzin. 

c) Nie głosowały z więcej niż jednego konta. 

d) Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Dzień po zakończenia konkursu do osób plasujących się najwyżej w rankingu zostanie wysłane 

poprzez platformę Facebook pytanie konkursowe o treści: „Gdzie został rozegrany finał Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej 2018?”. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi w ciągu siedmiu 

dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z konta osoby, do której zostało przesłane pytanie. 

Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania 

nagród opisanym w punkcie §5 3.  („Sposób rozdzielania nagród”) tego regulaminu. 

3. Sposób rozdzielania nagród. 

http://zrrt.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/konkurs-wyniki.pdf


 

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających §5 1. punkt regulaminu, w kolejności 

zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie 

opublikowana nie później niż w 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu 

4. Nagrodami w konkursie są: piłka nożna z podpisem Macieja Murawskiego, zestaw filiżanka + power 

bank, zestaw do majsterkowania, drewniany zegar. 

5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość oraz podania danych 

osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o 

których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od 

Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i 

powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

6. Nagrody zostaną dostarczone w siedzibie Organizatora. 

7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

 

§5 Prawa Autorskie i inne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, głosów i komentarzy oraz do 

usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych 

praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, 

Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w 

konkursie.  

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.  

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru 

Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Administratorem danych jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. wpisany pod numerem 

KRS 0000086641, z siedzibą w Zielonej Górze, adres: al Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra, który 

ma jednocześnie prawo do wglądu i poprawiania danych. Dane gromadzone i przetwarzane są na 

użytek konkursu „Typuj z Rynkiem”.   

W celu uczestniczenia w Konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Udział w Konkursie równoznaczny jest z udzieleniem zgody. 



Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz umieszczony na  stronie 

www.zrrt.com.pl.    

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty 

i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny. 


