
1. Postanowienia ogólne 

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie 
prowadzonym pod nazwą „Program Ambasadorski” zwanym dalej 
„Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski, z 
zastrzeżeniem ponad terytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest firma KASOL J.A. Kazberuk z siedzibą przy 
ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok, Polska. (dalej „Organizator”). 

1.4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 

1.5. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Leśne Skarby. 

1.6. Konkurs trwa: od 04.11.2017r. do 20.11.2017r. dalej: „Czas Trwania 
Konkursu”. Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić 
czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników 
Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej. 

1.7. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do dnia: 24.11.2o17r.  

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie 
https://www.instagram.com/lesne.skarby/ 
https://www.facebook.com/lesne.skarby.7/  

(dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu 
(zwanego dalej „Regulaminem”). 

1.9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym 
Regulaminie terminie na stronach konkursowych. 

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany 
ani administrowany przez serwis Facebook lub Instagram. Wszelkie informacje 
wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych 
osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda, pełnoletnia (posiadającej pełną 
zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Instagram 
(www.instagram.com) bądź (www.facebook.com) – zwanej w Regulaminie 
„Uczestnikiem”. 

2.2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, 
przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo 
ubezwłasnowolnionych). 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące 
odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora lub innych 
podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak 
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również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów 
Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest: 

a) spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1-2.3 powyżej; 

b) w określonych terminach trwania konkursu skomentowanie posta 
konkursowego na Facebooku/Instagramie na zapytanie „Dlaczego chcesz 
zostać naszym Ambasadorem” 

c) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 

3. Akceptacja Regulaminu 

3.1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Facebook, Portalu 
Instagram (dalej również: „Portal”) oraz inne regulacje prawne dotyczące 
uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania Portalu; 

b)  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm.), w tym do przekazania 
swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konkursu. 

c) Wyrażenie zgody na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska, 
w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu.  

4. Zasady 

4.1. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w całym 
Konkursie. 

4.2. Zgłoszenia można przesyłać w terminie: 4 listopada – 20 listopada 2017 r.  

5. Nagrody 

5.1. Dla wybranych Ambasadorów przewidziane są nagrody w postaci: zestawu 
produktów firmy Leśne Skarby. 

5.2. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent 
pieniężny jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią 
roszczenia o wydanie nagrody. 

5.3. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości. 

5.4. Nagroda nie podlega opodatkowaniu zgodnie ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5.5. Za przekazanie nagród Laureatom odpowiada Organizator. 

5.7. Zwycięzcy Konkursu aby odebrać nagrodę są zobowiązani do podania 
swoich danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, miejsca 
zamieszkania oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora w 



terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody 
zostaną wysłane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po ogłoszeniu 
wyników. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie 
uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora. 

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania 
lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 
Organizatora nagród. 

5.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród 
z przyczyn leżących po stronie uczestnika. 

5.11. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 14 dni od 
dnia przyznania nagrody. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

6.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 
www.lesneskarby.pl 

6.3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu 
będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn. zm). Administratorem 
danych osobowych jest firma KASOL J.A. Kazberuk z siedzibą przy ul. 
Baranowicka 119, 15-501 Białystok, Polska. Dane będą zbierane w celu 
przeprowadzenia Konkursu. 

6.4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 
w Konkursie i otrzymania nagrody. 

6.5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 
niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w 
Konkursie. 

6.6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który 
w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg 
Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 
uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem 
przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, 
co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści 
zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia 



zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik 
miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i 
podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w 
Konkursie. 

6.8. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 
Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia 
jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy 
wyłącznie od przypadku. 

 


