
§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu „#KupToTu” zwanego dalej „Konkursem” jest Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki  65; NIP:  918-00-10-647;  zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydz. Gospodarczy pod numerem 
KRS  0000029538, dalej zwana „Organizatorem”. 

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ze środków 
Funduszu Współpracy i Przedsiębiorczości. Odpowiedzialnym za wydanie nagród jest Organizator. 

3. Konkurs trwa od 20.01.2021 r do 19.04.2021 r. do godz. 23:59, i jest organizowany w następujących 
po sobie trzech etapach 30 dniowych;  

 od 20.01.2021 do 18.02.2021, 
 od 19.02.2021 do 20.03.2021, 
 od 21.03.2021 do 19.04.2021, 

każdorazowo po zakończeniu etapu zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca etapu. 

4. Zgłoszenie prac konkursowych określonych w §4 pkt. 1, odbywa się poprzez zamieszczenie komentarza 
do PostuKonkursowego (zwanego dalej Post Konkursowy), opublikowanego na tablicy profilu 
Organizatora (BarrBilgoraj) na portalu Facebook. Organizator opublikuje trzy posty konkursowe, po 
jednym dla każdego etapu konkursu, w których zamieści treść zadania konkursowego oraz nagrodę do 
wygrania w danym etapie konkursu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu 
Facebook (BarrBilgoraj), każdorazowo po zakończeniu jednego z trzech etapów, nie później niż w ciągu 
3 dni od zakończenia danego etapu. 

6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej 
zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa 
i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Polski, wyłącznie w mediach 
społecznościowych Facebook, Instagram, Messenger (dalej: Serwisy Społecznościowe). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie 
z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, 
który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób 
naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie 
Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub 
niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi 
również w odniesieniu do osoby, która korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie 
wymagań konkursowych. 

11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub 
naruszających dobre imię Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego. 

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej 
zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji 
są ostateczne i nie podlegają zmianom. 



13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest 
Komisja. 

14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy 
wspierany przez właściciela serwisu Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram nie ponosi 
odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować 
wyłącznie do Organizatora. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisów Społecznościowych 
lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą 
Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu 
do Internetu itp. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której 
Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się 
z Uczestnikiem. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści 
przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich 
konfiguracji. 

18. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami 
podawanymi Organizatorowi, a nie Serwisom Społecznościowym. 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 
18 lat. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie 
zasady w nim opisane. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy,członkowie organów statutowych Organizatora 
i Zleceniodawcy, członkowie komisji konkursowej i członkowie ich rodzin. 

§ 3 Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook; 

(b) zapoznanie się z Regulaminem; 

(c) zakup dowolnego produktu lub usługi od firmy mającej swoją siedzibę / oddział lub stałe / 
dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie powiatu biłgorajskiego. 

(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4. 

2. Przystąpić do Konkursu można w czasie jego trwania. 

3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. 

4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu 



1. Zadanie konkursowe polega na: 

Uczestnik, w celu wykonania zadania konkursowego powinien zamieścić w komentarzu pod Postem 
Konkursowym dostępnym na stronie Facebook Organizatora (BarrBilgoraj) zdjęcie dokumentujące zakup 
produktu lub usługi od firmy mającej swoją siedzibę / oddział lub stałe / dodatkowe miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie powiatu biłgorajskiego, wskazując nazwę tej firmy. Na dowód 
pochodzenia zakupu Uczestnik ma obowiązek zachować rachunek lub paragon i przedstawić go na 
żądanie Organizatorowi. Brak dowodu zakupu może być przyczyną unieważnienia wygranej Uczestnika.  

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć. 

3. Zdjęcia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych. 

4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook i/lub 
Instagram. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji. 

6. Komisja przy ocenianiu zgłoszeń będzie brać pod uwagę kreatywność i wartość merytoryczną. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich 
decyzjach jest całkowicie autonomiczna. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy 
zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym 
w serwisie Facebook. 

9. Uczestnik przesyłając zdjęcia konkursowe wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację przez 
Organizatora w jego Serwisach Społecznościowych. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa 
autorskie majątkowe do przesłanych zdjęćoraz posiada zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób 
znajdujących się na zdjęciach konkursowych i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w profilach 
Organizatora prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. 

§ 5 Nagrody i zwycięzcy 

1. W każdym z trzech etapów Konkursu zostanie nagrodzona 1 osoba(słownie: jedna) spośród 
Uczestników Konkursuwyłoniona w drodze decyzji Komisji.  

2. Nagrody do wygrania w każdym z trzech etapów konkursu, będą każdorazowo wskazane w treści Posta 
Konkursowego na stronie Organizatora (BarrBilgoraj) na portalu Facebook.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięscy. 

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ze środków 
Funduszu Współpracy i Przedsiębiorczości. 

5. Uczestnik uprawniony do odbioru Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej 
poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskiego zdjęcia oraz autora 
na profilu Organizatora w serwisie Facebook, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości 
w ramach serwisu Facebook. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – uprawniony do odbioru 
Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość zwrotną w ramach 
korespondencji prywatnej z Organizatorem (dalej: ,,Zgłoszenie wygranej”). 



4. Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej w terminie 
5(pięciu) dni kalendarzowych, od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa 
do otrzymania Nagrody lub Nagród. 

5. Zgłoszenie wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4 zostanie przesłane do Zwycięzcy w postaci 
wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook z informacją o zwycięstwie w Konkursie. 
Zwycięzca zostanie jednocześnie poproszony o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem 
następujących danych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail/numeru telefonu, 
za pośrednictwem których zostanie nadana przesyłka z nagrodą. Dodatkowo w wiadomości zostanie 
zawarta klauzula: 

„Wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie przez administratora: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; 23-400 Biłgoraj, ul. 
Kościuszki  65; NIP:  918-00-10-647;  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 
Wydz. Gospodarczy KRS  0000029538 moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym 
przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „#KupToTu”, w tym w celu 
wyłonienia Zwycięzcy, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych 
związanych z Konkursem i promocją Organizatora, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań 
podatkowych związanych z wydaniem Nagrody. 

e) rozpowszechnianie zdjęcia oraz komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, 
za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem 
internetowym:www.facebook.pl,  

f) w ramach działań związanych z promocją Organizatora poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
zdjęcia i komentarza. 

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora z przysługujących 
mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu komentarzy i zdjęć. 

6. Zwycięzca zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału 
oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu. 

7. Brak zgłoszenia Zwycięzcy w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Regulaminu, przekazanie przez niego 
Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa 
w § 5 ust. 5 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 
5 powyżej Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu, jak 
i podejmowanie przez Zwycięzcę w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych 
z Regulaminem i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu 
Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Zwycięzcy do Nagrody. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również 
na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

9. Organizator, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zwycięzcy poprawnego Zgłoszenia 
Nagrody, zobowiązuje się ustalić termin realizacji Nagrody (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne 
do skorzystania z niej). 

10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania 
Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa. 

11. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy ze Zwycięzców, który dokonał 
Zgłoszenia Nagrody zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków 
o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane. 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 



1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte 
w Regulaminie. 

2. Organizator informuje, że: 

Administrator: Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Organizator,  

3. Kontakt: Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby 
Administratora bądź poprzez adres e-mail: biuro@barr.org.pl; 

4. Cele przetwarzania danych: Przekazane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane 
w następujących celach: 

a) realizacji Konkursu wynikającego z zaakceptowanego Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z Konkursu, 

b) dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą 
Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody; 

c) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

- prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie 
z Kodeksem Cywilnym. 

5. Odbiorcy danych: W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą przekazanych przez Państwa 
danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora 
np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, podmiotywspółpracujące z Organizatorem przy organizacji 
Konkursu lub uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu, 

6. Prawa Uczestnika związane z przetwarzaniem danych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesieniasprzeciwu. Mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej 
informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/ 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji, gdy stanowi ona 
podstawę przetwarzania danych. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować Organizatorem 
organizującym Konkurs. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

7. Dobrowolność przekazania i skutki braku przekazania danych: Przekazanie przez Państwa danych 
osobowych jest w pełni dobrowolne. Sprzeciw względem wykorzystania przedmiotowych danych 
osobowych lub ich nieprzekazanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zobowiązań wynikających 
z zawartej umowy tj. z zaakceptowanego Regulaminu Konkursu i w efekcie brakiem możliwości udziału 
w Konkursie organizowanym przez Organizatora. 

§ 7 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 
na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej 
reklamację. 



4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis 
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania 
przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany 
przez Uczestnika w reklamacji. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie 
są niekorzystne dla Uczestników, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo 
ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu w Serwisach Społecznościowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, 
będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem 
pod adresem e-mail: biuro@barr.org.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. 
Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu. 

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie 
Facebook. 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila 
na adres: biuro@barr.org.pl; z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy 
Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej 
dyspozycji Organizatora. 

 

 


