
REGULAMIN KONKURSU „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JOGI” 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. Organizatorem Konkursu jest firma Sunday is Monday Emilia Kołowacik z siedzibą 

w Łodzi przy ul. Taterniczej 42, 92-104 Łódź, dalej Organizator. 

2. „Konkurs” - konkurs „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JOGI” prowadzony na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

4. „Zwycięzcy” – osoby nagrodzone w Konkursie. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2018r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest 

składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu 

internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w 

żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem 

Facebook ani podmiotami Meta Platforms Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie 

przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych 

podmiotów. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z 

Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook. 

4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie: 

https://www.facebook.com/SundayisMonday 

5. Konkurs trwa od godz. 15:00 dnia 21.06.2022 do godz. 23:59 dnia 30.06.2022 r. 

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce 

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do 

czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 6 poniżej, 

posiadająca aktywne konto na portalu Facebook. Od osób poniżej 18 roku życia 

wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego na udział w Konkursie. Osoba taka 

powinna, po poinformowaniu o zwycięstwie, do emaila z danymi dołączyć skan takiej 

zgody opatrzonej czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz datą i 

miejscowością. 



2. Konkurs skierowany jest osób fizycznych, które wśród swoich zainteresowań mają 

praktykę jogi (Uczestnik). 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 

Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w 

związku z wydaniem nagrody. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest promocja firmy Sunday is Monday. 

2. Na stronie https://www.facebook.com/SundayisMonday zostanie umieszczony post 

z zadaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika jest dodać komentarz pod postem 

konkursowym, zawierający odpowiedź na pytanie: Jaka jest Wasza ulubiona pozycja 

jogi i dlaczego? 

3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w 

serwisie społecznościowym Facebook. 

4. Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody Użytkownik musi umieścić komentarz 

odpowiadający na zadanie konkursowe pod postem konkursowym na stronie 

https://www.facebook.com/SundayisMonday. 

5. Użytkownik może zamieścić wiele komentarzy, jednak tylko pierwszy będzie brany 

pod uwagę. Komentarz nie może być edytowany. Nagrodzone zostaną 3 zwycięskie 

komentarze zawierające najciekawszą odpowiedź. 

6. Post konkursowy będzie zawierał link do regulaminu. 

7. Komentarze umieszczone pod komentarzami nie biorą udziału w Konkursie. 

8. Zamieszczone komentarze oraz posty nie mogą naruszać: obowiązujących 

przepisów, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści 

obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z 

Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez 

Użytkowników. Za treści odpowiada Użytkownik. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy 

pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w ust. 7 powyżej, a w razie 

stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się 

naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do 

pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji 

zgodnie z Regulaminem. 

10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego 

warunków Regulaminu. 



11. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku 

nieotrzymania danych do wysyłki od Zwycięzców i Wyróżnionych oraz wykluczenia 

Zwycięzcy i Wyróżnionego zgodnie z § 4 ust.10. 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Użytkownik może zamieścić wiele komentarzy, jednak tylko pierwszy będzie brany 

pod uwagę. 

Nagrodzone zostaną 3 zwycięskie komentarze zawierające najciekawsze odpowiedzi 

na zadane pytanie konkursowe. 

2. Zwycięzcy otrzymają: 

a/ miejsce I – 1 plakat w formacie B2, spośród dostępnych na stronie: 

https://sundayismonday.com/pl/c/Plakaty-joga/21 oraz 20% zniżki na zakupy powyżej 

200 zł w sklepie https://sundayismonday.com/ z kodem NAGRODA (do 

wykorzystania do końca lipca 2022) 

b/ miejsce II – 1 plakat w formacie A3, spośród dostępnych na stronie: 

https://sundayismonday.com/pl/c/Plakaty-joga/21 oraz 20% zniżki na zakupy powyżej 

200 zł w sklepie https://sundayismonday.com/ z kodem NAGRODA (do 

wykorzystania do końca lipca 2022) 

c/ miejsce III – 1 plakat w formacie A4, spośród dostępnych na stronie: 

https://sundayismonday.com/pl/c/Plakaty-joga/21 oraz 20% zniżki na zakupy powyżej 

200 zł w sklepie https://sundayismonday.com/ z kodem NAGRODA (do 

wykorzystania do końca lipca 2022) 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.07.2022 r. do godziny 18:00 w komentarzu 

pod postem konkursowym. 

4. O wygranej Zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez odpowiedź na 

komentarz biorący udział w Konkursie pod postem konkursowym na stronie 

https://www.facebook.com/SundayisMonday w serwisie Facebook. 

5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest 

potwierdzić dane w wiadomości prywatnej skierowanej na 

https://www.facebook.com/SundayisMonday w ciągu 7 dni. 

Nieprzesłanie danych w ciągu wyżej określonego czasu jest równoznaczne z 

nieotrzymaniem nagrody. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności 

zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu 

tożsamości przy wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera. 

7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest 

również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy 

Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 

8. Nagrody zostaną wysłane kurierem do dnia 15.07.2022 r. do wszystkich 

Zwycięzców. 
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Nagrody dostarczane będą na koszt firmy Sunday is Monday na adres Uczestnika 

podany w wiadomości prywatnej. 

Zwycięzcy Konkursu i Wyróżniony traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

a. Odmówi przyjęcia nagrody, 

b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie 

zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem. 

c. Zwycięzca lub Wyróżniony nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go 

do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 

d. Zwycięzca nie odbierze nagrody podczas doręczenia. Nagrody nie będą wysyłane 

ponownie 

e. Konkurs zostanie odwołany 

9. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź 

takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w 

niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora. 

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie 

niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator 

zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do 

nagród wymienionych wyżej. 

 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora danych 

osobowych- Sunday is Monday Emilia Kołowacik, adres: 92-104 Łódź ul. Taternicza 

42 

2. 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: 

a) e-mail: napisz@sundayismonday.com, 

b) tel.: 505 066 595. 

2. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych 

Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres wysyłki. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie 

art. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które 

świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z 

przetwarzaniem danych w celach realizacji Konkursu. 



5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: 

a) do czasu wykluczenia Uczestnika lub zakończenia Konkursu - przez okres 30 dni 

od daty zakończenia Konkursu 

b) w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie - do czasu wycofania się Uczestnika 

z uczestnictwa w Konkursie; 

6. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych 

oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

7. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie dane 

Uczestnika będą również przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego. 

Uczestnik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania 

dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. 

8. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

uniemożliwi udział w Konkursie. 

9. W przypadku, jeżeli uczestnik udzieli odrębnych zgód na przetwarzanie danych 

osobowych, jego dane osobowe będą także przetwarzane w celu marketingowym, do 

czasu odwołania tej zgody przez Uczestnika. Informacje o administratorze 

(administratorach) danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, 

odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Uczestnikowi prawach, w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

marketingowym zostaną podane Uczestnikowi przy podawaniu tych danych w 

związku z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 r., godz. 15.00 


