
Regulamin konkursów „A co to takiego?” oraz „A któż to taki?” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursów „A co to takiego?” oraz „A któż to taki?”, zwanymi dalej 

Konkursami, jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, zwany dalej RCWG, z siedzibą 

w Gdańsku, plac Solidarności 1.  

2. Konkursy odbywają się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook na profilu 

„Wolontariat w ECS” od dnia 22.02.2017 r. do odwołania. 

3. W Konkursie udział może brać każdy użytkownik Facebooka, który zaakceptuje regulamin 

konkursu. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na: 

a) warunki określone w treści Regulaminu; 

b) kontakt za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram w związku z realizacją Konkursu 

oraz w innych celach dopuszczalnych przez ustawę o ochronie danych osobowych; 

c) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia konkursów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem 

w Konkursach do celów prowadzenia rekrutacji, prowadzenia konkursu, w tym promocji 

działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli, ewaluacji i ogłoszenia zwycięzców. 

Przekazanie danych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych może 

uniemożliwić  realizację celów, w jakich dane są zbierane. 

 

§ 2. Zasady konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy być wolontariuszem programu „Wolontariat w ECS”.  

2. Aby wziąć udział w Konkursach należy polubić post konkursowy i odpowiedzieć w komentarzu 

pod postem na pytanie konkursowe dotyczące zdjęcia. 

3. Jeden uczestnik nie może zwyciężyć w Konkursach dwa razy z rzędu. 

 

§ 3. Nagrody i zwycięzcy 

 

1. Uczestnik, który jako pierwszy poprawnie odpowie na pytanie konkursowe związane ze 

zdjęciem wygrywa drobna nagrodę. 

2. Jeden uczestnik nie może otrzymać nagrody dwa razy z rzędu. 



3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez portal Facebook, maila lub telefon. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursów nawet w trakcie ich trwania, z 

uwzględnieniem praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 

ogłoszenia na profilu Wolontariat w ECS na Facebooku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia Konkursów 

oraz ogłaszania wyników Konkursów. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika osoby odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursów. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Wątpliwości co do interpretacji niniejszego Regulaminu i szczegółów przebiegu Konkursu 

rozstrzyga RCWG. 

6. Zasady Konkursu dostępne są na portalu Facebook na profilu Wolontariat w ECS oraz na 

stronie: www.wolontariatgdansk.pl. 

 

http://www.wolontariatgdansk.pl/

