
Regulamin „Konkursu Noworocznego” Studia SPACJA

 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest SPACJA  Agnieszka Korybut-Daszkiewicz, ul. Legionów 
54, 81-404 Gdynia, NIP: 5842299930.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/StudioSpacja (zwanej dalej 
“Fanpage”).
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook 
ani z nim związany.
5. Uczestnicy Konkursu zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z 
niniejszym Konkursem.

Warunki uczestnictwa 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 
Facebook.
3. Konkurs trwa od 03.01.2020 do 11.01.2020 do godziny: 23.59.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.01.2020 za pośrednictwem Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji przez serwis Facebook.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Potrzebuję masażu, bo...”.
2. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem ogłaszającym niniejszy Konkurs 
na Fanpage.
3. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być wulgarna ani obraźliwa.
4. Udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu.
5. Organizator wybierze najbardziej ciekawą lub zabawną odpowiedź udzieloną na pytanie
konkursowe, a jej autor zostanie Zwycięzcą Konkursu.
6. W Konkursie zostanie wybrany jeden Zwycięzca. Organizator zastrzega sobie jednak 
możliwość wyboru dwóch lub więcej równorzędnych Zwycięzców Konkursu.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem Fanpage.

Nagroda 
1. Nagrodą w konkursie jest: 1-godzinny masaż relaksacyjny aromatycznym ciepłym 
olejem w Studiu SPACJA.
2. Nagrodę można odebrać umawiając się na masaż we wtorek lub piątek w godzinach 9-
19 w Studiu SPACJA w Gdyni przy ul. Legionów 54 - telefonicznie pod nr. 788572388 lub 
mailowo: kontakt@studiospacja.pl. Organizator nie zapewnia pełnej dostępności terminów.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2020. Po tym terminie nagroda 
traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. W przypadku występowania u Zwycięzcy przeciwwskazań zdrowotnych do masażu, 
może on wskazać inną osobę, której przekaże nagrodę. Nie ma możliwości wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przepada.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane podczas 
udziału w Konkursie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 
kontakt ze Zwycięzcą.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać 
wykluczony z Konkursu.
9. Podatek dochodowy od nagrody w Konkursie zostanie pokryty przez Organizatora i 
wpłacony do Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje dane osobowe niezbędne do
wypełnienia deklaracji podatkowej. Dane te przechowywane będą przez Organizatora 
wyłącznie w celu rozliczenia podatkowego i przez czas wymagany przepisami prawa 
podatkowego.

Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 


