
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KANETY NA STOK CHYROWA-SKI” 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ KANETY NA STOK CHYROWA-

SKI”  i jest zwany dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorami Konkursu są: portal informacyjny www.Jaslo4u.pl (Ul. Kościuszki 37/5, 

38-200 Jasło) oraz CHYROWA – SKI SP.Z O.O., Chyrowa 40, 38-450 Dukla. 

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie głównej portalu 

www.jaslo4u.pl w dniach 19-20 stycznia 2020 roku oraz 20 stycznia 2020 roku na oficjalnym 

profilu facebook’owym portalu www.jaslo4u.pl. 

 

§ 2 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego; 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

 

b) Uczestnik zgodnie z regulaminem musi podać dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu do kontaktu; 

 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są karnety na stok narciarski CHYROWA-SKI (3 karnety na 10 

darmowych zjazdów na stoku o długości 900 m lub 16 darmowych zjazdów za stoku o 

długości 400 m); 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w czasie określonym w § 1 pkt 3 

komentarza  do postu konkursowego opublikowanego na oficjalnym profilu facebook’owym 

portalu www.jaslo4u.pl. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie w komentarzu 

najbardziej wzruszającego, najzabawniejszego lub niezapomnianego wspomnienia 

dotyczącego  zimowo-śniegowej zabawy.  

http://www.jaslo4u.pl/


3. Ocena opublikowanych przez Uczestników  Konkursu komentarzy dokonana zostanie 

przez trzyosobowe jury konkursowe w oparciu o przyjęte kryteria; 

4. Nagrody w Konkursie otrzymają autorzy najbardziej oryginalnych komentarzy, które 

spełnią kryteria określone w regulaminie;  

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu opublikowanie zostanie na łamach portalu informacyjnego 

www.jaslo4u.pl w dniu 21 stycznia 2020 r. 

 

6. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu; 

 

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu 

niezwłocznie po zakończeniu Konkursu; 

 

8. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny będzie portal informacyjny 

www.Jaslo4u.pl. 

 

§ 4 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagród. 

 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., Organizator informuje, że: 

 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Firma Handlowo 

Usługowa JASART Agnieszka Wnęk, Glinik Górny 195, 38-131 Gogołów. 

 

b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: redakcja@jaslo4u.pl; 

 

c) Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród. 

Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz rok po jego 

zakończeniu. Nie przewiduje się udostępniania danych. 

 

d) Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do własnych 

danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik 

Konkursu może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jednak 

będzie skutkowało wycofaniem z udziału w Konkursie. Każdemu uczestnikowi Konkursu 

przysługuj prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych. 

 

§ 5 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

http://www.jaslo4u.pl/


zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Jaslo4u.pl 


