
Regulamin konkursu „Złap falę w Wodnym Parku Tychy” 

 

1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu „Złap falę w Wodnym Parku Tychy” (dalej Konkurs) jest Imago 
Public Relations Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 40.-584 Katowice, KRS: 
0000304270, NIP: 6342678174, REGON: 240898430 (dalej Organizator). 

Inicjatorem Konkursu i sponsorem nagród jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A. z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, KRS: 0000046396, 
REGON: 273340260, NIP: 646-21-00-779 (dalej Fundator).  

Konkurs komunikowany jest za pośrednictwem portalu Facebook, profilu Wodny Park Tychy. 
Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej pod adresem surfcup@wodnypark.tychy.pl 

Obsługę techniczną Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. 
Konkurs rozpoczyna się 12.09.2018 r. (od momentu jego ogłoszenia na portalu Facebook o 
godzinie 13:00) i trwa do 17.09.2018 r. (do godziny 23:59 i jest to czas w którym można 
wysyłać maile konkursowe). 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez 
portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie 
zastrzeżenia, czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, 
a nie do serwisu Facebook. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook w przypadku 
roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem. 

2. Uczestnictwo w Konkursie 

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim każda osoba fizyczna (dalej: 
Uczestnik), pełnoletnia lub posiadająca zgodę opiekuna prawnego, która nie jest w żaden 
sposób powiązana z Organizatorem ani Sponsorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i 
akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu (patrz pkt 3). Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

3. Zadanie Konkursowe 

Celem Konkursu jest promocja zawodów Wodny Park Tychy Surf Cup. Zadanie Konkursowe 
polega na opracowaniu krótkiej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to ty powinieneś wygrać 
konkurs?”. Uczestnik powinien przesłać swoją propozycję na adres 
surfcup@wodnypark.tychy.pl w formie pliku tekstowego, która będzie liczyła od  50 do 1000 
znaków (ze spacjami) 

Zadanie konkursowe należy wykonać w czasie określonym w punkcie 1.  

Odpowiedź musi stanowić przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. W 
przypadku wątpliwości dotyczących praw do pomysłu Organizator zastrzega sobie możliwość 
wykluczenia Uczestnika z konkursu. 

Przedstawiona odpowiedź nie może obrażać innych osób trzecich. Nie może także zawierać 
słów lub sformułowań powszechnie uznawanych za wulgarne. Każdorazowo zidentyfikowane 
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przez Organizatora propozycje naruszające niniejsze zasady nie będą brane pod uwagę, a ich 
autor zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu. 

4. Wyłonienie zwycięzców 

Po zakończeniu Konkursu Organizator wybierze jedną najciekawszą propozycję. Organizator 
zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru konkretnego Zwycięzcy. Autor 
wybranej odpowiedzi zostanie nagrodzony zaproszeniem na lekcję surfingu w Strefie 
surfingu Wodnego Parku Tychy, którą poprowadzi Kuba Kuzia. Lekcja odbędzie się w 
terminie ustalonym pomiędzy zwycięzcą i organizatorem. Zwycięzca może zrzec się 
nagrody, jednak w takim przypadku nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. 

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej 19.09.2018 za pośrednictwem wiadomości e-
mail. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest mailowe potwierdzenie w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej. 

W przypadku niepełnoletniego (w wieku do 18 lat) Zwycięzcy ten musi dostarczyć skan 
oświadczenia obejmującego pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w Konkursie na 
adres e-mail surfcup@wodnypark.tychy.pl 

Jeśli Zwycięzca w terminie określonym w Regulaminie nie zgłosi się do Organizatora lub w 
przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, nie prześle oświadczenia od opiekuna prawnego, 
Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania nagrody. Nieprzyznana nagroda 
może przejść na innego Uczestnika, który wcześniej nie został uznany za Zwycięzcę. 

5. Reklamacje 

Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłać listem 
poleconym na adres Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia 
Konkursu.  

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 
zawierającym reklamację do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. 

Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez 
wiadomość mailową na adres parkwodny@rcgw.pl 

6. Dane osobowe 

6.1 Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, jak również w celu wykonania przez 
Organizatora ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych. 

6.2 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Imago 

Public Relations Sp. z o.o., przy ul. Dworskiej 1 w Katowicach. 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).  
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6.3 Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: imago@imagopr.pl. 

6.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

6.5 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  

b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6.6  Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko, 

Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane:  

a) adres e-mail, 

b) numer telefonu, 

6.7 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.  

6.8 Laureat konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

6.9 Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

6.10 Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem Inicjatora w celu przeprowadzenia konkursu jak również do nieodpłatnego 

korzystania z majątkowych praw autorskich prac konkursowych Laureatów. Wyjątek od tej 

reguły dotyczą także podmiotów przewidzianych przepisami prawa.  

6.11 Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.  

6.12 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
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przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

7. Postanowienia końcowe 

Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu Facebook, profilu Wodny Park Tychy oraz w 
siedzibie Organizatora. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy 
Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a ewentualne zmiany zostaną 
ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu Konkursu, 
czyli za pośrednictwem postu na profilu Wodnego Parku Tychy na Facebooku. 

 


