
 

 

 

 

                            REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH 
 

I. Organizacja Konkursu 
1.Organizatorem Konkursu jest Instytut Kreatywności i Biznesu będący pomysłodawcą                     

i realizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Uśmiechnij się Polsko” NIP: 6262801603. 

Biuro Organizatora Konkursu: 

Ogólnopolski Festiwal Uśmiechu- Uśmiechnij się Polsko! 

ul. Zagórska 159 lok. D 18 

42-600 Tarnowskie Góry 

e-mail: media.ikib@wp.pl 

tel. +48 536-949-448 

http://ikib.com.pl/ogolnopolski-festiwal-usmiechu-usmiechnij-sie-polsko 

https://www.facebook.com/festiwalusmiechu/ 

zwany dalej Organizatorem 

2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą 

której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia                                    

19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu             

oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia. 

5.Organizator przeprowadza konkurs z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook. 

 

II. Zasady Uczestnictwa 

 

1. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) jest osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób 

niepełnoletnich istnieje możliwość udziału w konkursie za zgodą opiekuna prawnego, 

b) przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo, 

c) spełnia wymogi Regulaminu. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na 

zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także 

najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się:  

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a 

także osoby pozostające w związkach partnerskich. 

 

3. Konkurs rozpoczyna się od 27 sierpnia 2016 roku br. do zakończenia spotkań z Drużyną 

Uśmiechu. Za spotkanie z Drużyną Uśmiechu rozumie się dwudniowe działania grupy animacyjnej, 

które odbywają się w galerii handlowej. Informacje dotyczące spotkań będą publikowane na stronie 

mailto:media.ikib@wp.pl
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internetowej organizatora http://ikib.com.pl/ogolnopolski-festiwal-usmiechu-usmiechnij-sie-polsko  

oraz facebooku https://www.facebook.com/festiwalusmiechu/ . 

 

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie: 

a) zgłoszenie się i wypełnienie podczas spotkania  z Drużyną Uśmiechu formularza zgłoszeniowego 

do konkursu,                                                                                                                                             

b) uczestnictwo w atelierze fotograficznym Drużyny Uśmiechu i rejestracja zdjęcia do konkursu, 

c) wyrażenie zgody na publikacje  wizerunku na potrzeby realizacji konkursu, 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą        

z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z 

późniejszymi zmianami), 

e) w przypadku wygrania konkursu wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska. 

 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących 

udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają 

Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników                    

z Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych                         

w formularzu zgłoszeniowym. 

 

6.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.    

 

III. Przebieg Konkursu: 

1. Konkurs polega na zrobieniu fotografii w atelierze fotograficznym realizowanym podczas 

spotkań z Drużyną Uśmiechu (w galerii handlowej) i rejestracji fotografii do konkursu. Rejestracja 

zdjęć i atelier fotograficzny odbywa się w godzinach trwania spotkania. Godziny spotkań są 

ogólnodostępne i publikowane na stronie internetowej i facebooku Organizatora. 

2. Zarejestrowane podczas weekendowego spotkania zdjęcia, publikowane są na facebooku 

Organizatora i galerii handlowej zawsze w najbliższy  poniedziałek najpóźniej do godziny 13.00 

3. Od terminu publikacji zdjęć na facebooku do najbliżej środy do godziny 19.00 odbywać się 

będzie like-owanie zdjęć przez internautów- Uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie największą ilość 

kliknięć „lubię to” zdobędzie nagrodę w formie szczoteczki elektrycznej. 

4. W przypadku, gdy większa ilość Uczestników zdobyła taką samą ilość kliknięć „lubię to”     -

wtedy o  Zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszenia formularza. Wygrywa Uczestnik, który jako 

pierwszy zarejestrował swoje zdjęcie do konkursu. 

5. Organizator poinformuje Uczestnika, który zwycięży w konkursie telefonicznie, 

6. Uczestnik, który wygra konkurs zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody w galerii wraz 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

 

IV Nagrody i ich odbiór: 

1. Nagrodą są szczoteczki elektryczne (jedna szczoteczka dla uczestników zarejestrowanych 

podczas spotkania). 

2.Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną. 

3.Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody 

na osoby trzecie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego 

niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi, w szczególności 

odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych 

kontaktowych lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. 

 

V. Postępowanie reklamacyjne: 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez          

http://ikib.com.pl/ogolnopolski-festiwal-usmiechu-usmiechnij-sie-polsko


e-mail na adres: media.ikib@wp.pl , w tytule e-mail należy wpisać „REKLAMACJA 

KONKURSOWA” 

2.Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje konkursowe w terminie do 14 dni od daty  wpływu 

pisma reklamacyjnego. 

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie 

podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

 

VI.  Postępowania końcowe: 
1.Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników, w tym 

również przedłużenia terminu jego trwania.                                                                                                

3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża zgodę na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 

szczególności na stronach internetowych Organizatorów, a także zgadza się na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po 

ich stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności 

konkursowych (głosowania internautów) wynikające z wadliwości działania łączy internetowych 

lub systemu. 

6. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: 

media.ikib@wp.pl 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący 

charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa polskiego. 
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