
Regulamin konkursu na najładniejszą rodzinną fotografię na Farmie Iluzji 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Farma Iluzji sp. z o.o. Mościska 9, 08-455 Trojanów, NIP: 

8262173119 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/farmailuzji (zwanej dalej “FanPage”) 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 

lat, lub niepełnoletnie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia członków swojej rodziny, którzy wyrazili 

na to zgodę 

4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 5 kwietnia 2021 r. do godziny: 25:59 

5. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 kwietnia za pośrednictwem FanPage. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji 

ze strony Facebook’a. 

7. Uczestnik oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook; 

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie 

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

f. wyraził zgodę na późniejszą publikację przesłanego/przesłanych zdjęć na FanPagu Organizatora 

na Facebook oraz Instagramie 

g. w przypadku wygranej wyraża zgodę na późniejszą publikację zdjęć z sesji zdjęciowej na Farmie 

Iluzji na FanPagu Organizatora na Facebook oraz Instagramie, jego stronie internetowej 

www.farmailuzji.pl oraz ew. innych mediach 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 

w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 

graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 

z zasadami Facebooka; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób 

trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 

 

 

§ 3. Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu jednego bądź więcej zdjęć przedstawiającego 

siebie i/lub członka/członków swojej rodziny podczas wizyty na Farmie Iluzji, na FanPage’u 

organizatora w formie komentarza pod postem konkursowym i użycie hashtagu 

#KonkursNaFarmieIluzji 

http://www.farmailuzji.pl/


2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć, przy czym obowiązuje zasada jednego 

zdjęcia w jednym komentarzu 

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem są najładniejsze i w ten 

sposób zostaną wyłonieniu zwycięzcy konkursu.  

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez e-mail. 

5. Zachęcamy uczestników konkursu do informowania swoich znajomych o konkursie. Im nas 

więcej tym weselej :) 

 

§ 4.  Nagroda 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody 

a) Nagrodę główną  „NIEZAPOMNIANY DZIEŃ NA FARMIE ILUZJI” na którą składa się: 

- darmowe wejście na Farmę Iluzji dla 1 rodziny (jednak nie więcej niż 8 osób wchodzących 

razem), 

- profesjonalna sesja fotograficzna, 

- indywidualny pokaz iluzji, 

- obiad dla całej rodziny, 

- słodki poczęstunek dla całej rodziny, 

- magiczne pamiątki. 

b) 3 bilety na Farmę Iluzji (każdy dla 4 osób wchodzących razem) 

c) 30 pojedynczych biletów ulgowych. 

2. Vouchery uprawniające do odbioru Nagród będą przesłane w formie elektronicznej po 

rozstrzygnięciu konkursu, 

3. Vouchera nie można odstępować ani odsprzedawać 

4. Nagrody należy zrealizować nie później niż do końca sezonu 2021 r., po tym terminie nagrody 

tracą ważność.  

5. Organizator, za zgodą uczestnika konkursu, może podać dane Zwycięzcy na FanPage.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę 

danych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie 

wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 6.  Prawa autorskie 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 

w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 



własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny 

sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez 

wyraźnej, pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

§ 7. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym bądź emaliem 

na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”  

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na FanPage. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 

 


