
Regulamin konkursu „The Organs” 

 

§ 1. 

Konkurs 

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest 

skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami  

w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93  

z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej 

„Uczestnikami”). 

 

§ 2. 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa, zwany dalej („Organizator”).  

2. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest 

wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania Fundatora podjęte w związku  

z ufundowaniem i zrealizowaniem Nagrody na rzecz Zdobywcy Nagrody, ani nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.  

3. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook na 

profilu Samorząd Studentów WUM @samorzadwum.  

4. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony  

z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez 

uczestników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie 

serwisowi Facebook.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną 

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 

 



§ 3. 

Fundator Nagród w Konkursie 

1. Fundatorem Nagród jest The Organs sp. z.o.o. oraz Samorząd Studentów WUM 

(zwana dalej "Fundatorem").  

2. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest 

wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie.  

 

§ 4. 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.10.2020 r. o godzinie 19:30 i kończy się 

1.11.2020 r. o godzinie 23:59. 

 

§ 5. 

Wgląd w Regulamin Konkursu 

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na 

fanpage’u Samorządu Studentów WUM. 

 

§ 6. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba 

fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:  

a) posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook;  

b) dane zawarte na Profilu (w szczególności imię i nazwisko użytkownika) 

muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

2. Każda osoba, która spełni łącznie podane powyżej kryteria, staje się uczestnikiem 

konkursu.  

3. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem  

w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą 

uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.  

 



§ 7. 

Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców/nagrody 

1. Celem konkursu jest promocja „The Organs” 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest polajkowanie profilu Samorządu Studentów 

WUM na facebook’u, oznaczenie znajomego pod postem konkursowym oraz 

wymyślenie hasła promującego transplantację (forma dowolna: samo hasło, 

rymowanka, grafika…). 

3. Odpowiedzi będą dodawane w komentarzu pod wpisem konkursowym 

zamieszczonym na fanpage’u Samorządu Studentów WUM @samorzadwum.  

4. Uczestnik dodając odpowiedź oświadcza, że jest jej autorem.  

5. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzców w Konkursie 

według następujących kryteriów:  

a) oryginalność odpowiedzi; 

b) zgodności z tematem pytania; 

c) kreatywności odpowiedzi.  

6. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator 

powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad 

prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:  

a) wyłonienie zwycięzców Konkursu;  

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania 

nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności; 

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców 

Konkursu,  

d) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości 

związane z Konkursem 

7. Odpowiedzi obraźliwe, zawierające treści naruszające dobra osób trzecich  

i pornografię zostaną usunięte z fanpage’u Samorządu Studentów WUM 

@samorzadwum.  



8. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku 

stwierdzenia, że Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie, Uczestnik traci prawo 

do kolejnej nagrody. Trzy osoby wygrywają po jednej nagrodzie.  

9. Jeden uczestnik może wygrać nagrodę tylko raz, ale może wysłać na konkurs 

nieograniczoną liczbę odpowiedzi.  

10. W sytuacji spornej dotyczące nagrody decyzja należy do Komisji Konkursowej.  

11. Fundator konkursu przeznaczył dla trzech osób następujące zestawy: „Zmęczony 

mózg” oraz gadżety SS WUM, „Czepek oraz maseczka The Organs” i gadżety 

SSWUM.  

12. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 

nagrody rzeczowe.  

13. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej 

nagrody w czasie trwania Konkursu.  

14. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości odbioru nagrody drogą 

mailową: samorzad@wum.edu.pl lub za pośrednictwem portalu Facebook.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez 

Uczestników konkursu.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród 

przewidzianych Regulaminem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

braku wystarczającej liczby zgłoszeń lub usterek i błędów natury technicznej 

niezależnych od Organizatora, a także jeśli zgłoszenia Uczestników,  

w subiektywnej ocenie Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami 

przedstawionymi w Regulaminie.  

17. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Konkursie, jeśli przyznanie 

którejś z nagród będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

18. Nad przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.  

19. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie  

w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu.  
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20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych 

osobowych lub adresowych przez Uczestników Konkursu. W przypadku braku 

możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni roboczych z tego 

powodu, Zwycięzca traci prawo do nagród. Organizator nie ma obowiązku 

przyznania nagrody kolejnej osobie.  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z 

przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie 

przesłanej za pomocą poczty e-mail. 

 

§ 8. 

Informacja o wynikach Konkursu 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o otrzymanych 

Nagrodach za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub  

w komentarzu pod wpisem konkursowym zamieszczonym na fanpage’u Samorządu 

Studentów WUM @samorzadwum do dnia 3.11.2020 r. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty w Warszawie, w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania 

nagrody Zdobywcy z przyczyn od nich niezamierzonych, a zwłaszcza podania 

błędnego adresu przez Zdobywcę lub błędów technicznych skrzynki pocztowej 

Uczestnika. 

 

§ 9. 

Anulowanie nagród 

1. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się podstawy do anulowania 

przyznanych nagród (złamanie zasad zapisanych w niniejszym regulaminie), dany 

Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu nagród oraz wszelkich kosztów 

poniesionych przez Organizatora/Fundatora z tytułu przyznania takiemu 

Uczestnikowi nagrody (lub: będzie zobowiązany zwrócić koszty poniesione przez 

Organizatora/Fundatora w związku z uzyskaniem przez takiego Uczestnika 



Nagrody), w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od 

Organizatora. 

 

§ 10. 

Reklamacja 

1. Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na 

piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: Samorząd Studentów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa  

z dopiskiem „Konkurs The Organs”, w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora).  

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej 

otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania 

reklamacyjnego drogą elektroniczną.  

3. Reklamacje spóźnione lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą 

rozpatrywane.  

4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna  

i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o niej listem poleconym, zgodnie  

z danymi podanymi w korespondencji reklamacyjnej w terminie 30 dni roboczych 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 11. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926), poprzez 

przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora i Fundatora, w celach związanych z Konkursem. 

Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do dysponowania wizerunkiem 

zwycięzcy w celach marketingowych związanych wyłącznie z przeprowadzanym 

konkursem, 

 



§ 12 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia  

w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz 

platformy Facebook.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie 

Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie 

tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,  

a w szczególności:  

a) biorą udział w konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook; 

b) biorą udział w konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta  

w Serwisie Facebook; 

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub  

a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;  

d) prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że 

mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad 

funkcjonowania konkursu; 

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora i/lub 

Fundatora lub godzą w jego wizerunek.  

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator 

nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, 

zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator 

poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian. 

4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć 

udziału w Konkursie z następujących przyczyn:  

a) problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców 

usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 

uczestnictwa w konkursie; 



b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub 

zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub 

zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną; 

c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook; 

d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników  

w związku z interakcjami z Serwisem Facebook; 

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook 

powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody 

spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w 

Serwisie Facebook; 

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 

dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w serwisie Facebook. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorowi i/lub Fundatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany 

nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. 

Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu 

oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie 

obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na fanpage’u 

Samorządu Studentów WUM @samorzadwum.  

2. O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy uczestnicy będą 

powiadomieni na fanpage’u Samorządu Studentów WUM @samorzadwum.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

 


