REGULAMIN KONKURSU
„Teraz tu jest nasz dom”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Teraz tu jest nasz
dom”.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert, ul.
Bracka 23/51, 00-028 Warszawa, zwana dalej „Fundacją Refugee.pl” lub „Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu Fundacji Refugee.pl.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Konkurs trwa od 28 do 29 czerwca 2016 roku.
§ 2 ZASADY KONKURSU „TERAZ TU JEST NASZ DOM”
1. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: „Ile osób z Ukrainy dostało w Polsce ochronę
międzynarodową w 2015 roku” i opublikowanie tej odpowiedzi pod umieszczonym
postem konkursowym.
2. Przystąpienie do Konkursu Uczestnika oznacza, że Uczestnik: zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia, zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad i warunków, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych Fundacji Refugee.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwi Zwycięzcom Konkursu na otrzymanie nagród.
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora
uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia
Uczestnika z Konkursu.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Fundacji Refugee.pl oraz członkowie ich
rodzin.
6. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź prawnych
opiekunów.
7. Zwycięzcą konkursy zostaną łącznie 4 osoby, które pierwsze opublikowały poprawną (lub
najbliższą prawdy) odpowiedź.
§ 3 NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodami w konkursie jest książka „Teraz tu jest nasz dom” wydana przez Wydawnictwo
Literatura.
2. Uczestnik Konkursu – Zwycięzca Konkursu nie może zamienić nagrody o której mowa
Regulamin, na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
3. Nagrody zostaną przesłane pocztą do Zwycięzców Konkursu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z
odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz
stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
4. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.refugee.pl.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 roku.

