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REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU Z NAGRODAMI 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 

 

DEFINICJE 

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą Wakacyjny Konkurs z Nagrodami 

Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126, wpisane 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053057, posiadające numer 

identyfikacji podatkowej NIP 586-20-11-292. 

3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126, wpisane 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053057, posiadające numer 

identyfikacji podatkowej NIP 586-20-11-292. 

4. „Administrator danych osobowych” – administratorem danych osobowych w 

Konkursie jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w 

Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 

Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 000053057, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP 

586-20-11-292. 

5. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem 

profilu www.facebook.com/skef.gdynia.  

6. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają zdolność do czynności 

prawnych.  

7. „Nagrody ” –  
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I miejsce: tablet Lenovo (7 cali, 16 GB) o wartości w przedziale cenowym od 450 

zł do 550 zł oraz kubek SKEF, 

II miejsce: karta prezentowa Empik o wartości 100 zł oraz kubek SKEF,  

III miejsce: karta przedpłacona VISA zasilona kwotą 50 zł oraz kubek SKEF. 

 

§ 2 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu propagowania wiedzy finansowej i ekonomicznej. 

2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Strony konkursowej 

www.facebook.com/skef.gdynia. 

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzana przez serwis 

Facebook ani z nim związana. 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje zawarte w nim warunki. 

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) z siedzibą w Gdyni, przy 

ul. Legionów 126, jego danych osobowych na potrzeby związane z realizacją 

Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)  

6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 04.08.2014 r. o godz. 

12.00 i trwa do dnia 27.08.2014 r. do godz. 12.00. 

7. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, 

może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

która posiada zdolności do czynności prawnych. 

8. Konkurs składa się z 4 rund, które odbywają się: 

- pierwsza runda w dniach: od 04.08.2014 r.(g. 12.00) do 06.08.2014 r. (g. 12.00), 

- druga runda w dniach: od 11.08.2014 r. (g. 12.00) do 13.08.2014 r. (g. 12.00), 

- trzecia runda w dniach: od 18.08.2014 r. (g. 12.00) do 20.08.2014 r. (g. 12.00), 

- czwarta runda w dniach: od 25.08.2014 r. (g. 12.00) do 27.08.2014 r. (g. 12.00). 

9. Ogłoszenie listy ostatecznych Zwycięzców Konkursu nastąpi za pośrednictwem 

Strony konkursowej Organizatora w dniu 27.08.2014 r. w godz. 15.00-18.00. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator, pracownicy Organizatora, jak 

również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  
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11. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem 

Konkursu.  

12. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

13. 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.  

 

§ 3 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i treścią Regulaminu 

Konkursu, zamieszczonego na Stronie konkursowej 

www.facebook.com/skef.gdynia oraz na oficjalnej stronie Organizatora 

www.skef.pl; 

b. polubić profil www.facebook.com/skef.gdynia; 

c. odpowiedzieć na pytania przynajmniej z jednej z czterech rund, które 

Organizator udostępni za pośrednictwem Strony konkursowej w terminach 

wskazanych w § 2 ust. 4; odpowiedzi należy udzielić na osi czasu w formie 

komentarza pod postem zawierającym treść pytania konkursowego 

odbywającej się rundy; 

d. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym etapie trwania Konkursu 

oraz może wziąć udział w dowolnej liczbie rund; 

e. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi w trakcie trwania jednej 

rundy. 

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu stanowi 

zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”) oraz akceptację 

zawartych w Regulaminie warunków, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie 

przez SKEF danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Konkursu. 

3. W każdym tygodniu trwania Konkursu (czyli w każdej z czterech rund Konkursu), 

Komisja Konkursowa w ciągu 50 h od daty zamieszczenia na Stronie konkursowej 

pytań konkursowych, przyzna punkty osobom, które udzielą najszybciej 

http://www.skef.pl/
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prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Pierwsze 5 osób otrzyma 

kolejno 5, 4, 3, 2 i 1 punkt.  

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w Konkursie to 20 punktów 

(w każdej z czterech rund po 5 punktów). 

5. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który uzyska w trakcie trwania Konkursu 

łącznie największą liczbę punktów. Nagrody za II i III miejsce otrzymają 

Uczestnicy, którzy kolejno zdobędą największą łączną liczbę punktów. 

6. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej łącznej liczby punktów 

po ostatniej rundzie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia dogrywki – poprzez zadanie takim Uczestnikom dodatkowego 

pytania, celem ustalenia ostatecznej klasyfikacji i wyłonienia ostatecznych 

zwycięzców przy zastosowaniu kryterium najszybciej udzielonej odpowiedzi. 

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie 

będą przyjmowane.  

8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z 

udziału w Konkursie.  

 

§ 4 

 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

 

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody za I, II i III miejsce:  

I miejsce: tablet Lenovo (7 cali, 16 GB) o wartości w przedziale cenowym od 450 

zł do 550 zł oraz kubek SKEF, 

II miejsce: karta prezentowa Empik o wartości 100 zł oraz kubek SKEF,  

III miejsce: karta przedpłacona VISA zasilona kwotą 50 zł oraz kubek SKEF. 

2. W każdym tygodniu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora przyzna punkty 5 

osobom, które najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi. Przy czym osoba, która 

pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma 5 pkt, druga osoba 4 pkt i kolejne 

osoby 3, 2, 1 pkt. 

3. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który uzyska w trakcie trwania Konkursu 
łącznie największą liczbę punktów. Nagrody za II i III miejsce otrzymają 
Uczestnicy, którzy kolejno zdobędą największą łączną liczbę punktów. 

4. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej łącznej liczby punktów po 

ostatniej rundzie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia dogrywki – poprzez zadanie takim Uczestnikom dodatkowego 
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pytania, celem ustalenia ostatecznej klasyfikacji i wyłonienia ostatecznych 

zwycięzców przy zastosowaniu kryterium najszybciej udzielonej odpowiedzi. 

5. Do zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie Zwycięzców Konkursu, jak 

również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces 

pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz 

terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym 

ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

Konkursu oraz z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.  

6. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy, a prawa do 

niej nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

7. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

8. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 

miejsca zamieszkania na Stronie konkursowej www.facebook.com/skef.gdynia. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

§ 5 

 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 

Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 

Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od 

chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.  

 

§ 6 

 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 30.07.2014 r.  

 

§ 7 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. 

http://www.facebook.com/skef.gdynia
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Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród, 

prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy 

Zwycięzców Konkursu.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji 

wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym 

dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich 

poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.  

 

§ 8 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

 

1. Zwycięzcy poszczególnych rund Konkursu zostaną powiadomieni o uzyskanej 

liczbie punktów za pośrednictwem Strony konkursowej.  

2. Ostateczni Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i 

przyznaniu nagród po jego zakończeniu, tj. w dniu 27 sierpnia 2014 roku za 

pośrednictwem Strony konkursowej.  

3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe 

niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod 

pocztowy, miejscowość, numer PESEL, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 

momentu ogłoszenia listy ostatecznych Zwycięzców. Uczestnik Konkursu 

powiadomiony o wygranej powinien wysłać w/w dane na adres e-mail:  

odfik-warszawa@skef.pl. 

4. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem 

firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia 

listy Ostatecznych Zwycięzców.  

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o 

zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.  

6. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany 

pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem 

czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody i odesłać na adres siedziby 

Organizatora.  

7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

mailto:odfik-warszawa@skef.pl
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§ 9 

 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora 

z dopiskiem „Wakacyjny konkurs z nagrodami” na następujący adres: SKEF ul. 

Legionów 126, 81-472 Gdynia lub w formie elektronicznej na następujący adres e-

mail: skef@skef.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 

zakończenia, tj. do dnia 27.09.2014 r.  

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane.  

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane 

będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania 

przez Organizatora.  

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za 

pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 

z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 14 dni.  

 

§ 10 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej oraz na oficjalnej 

stronie Organizatora www.skef.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, 

Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres 

uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na 

podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

mailto:skef@skef.pl
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4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na 

drodze negocjacji.  

5. W przypadku ewentualnych sporów sądowych mogących wyniknąć przy realizacji 

Konkursu, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd siedziby Organizatora. 

 

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 23 lipca 2014 roku. 


