
Regulamin konkursu fotograficznego na Facebooku „Moja przyjaciółka SKODA” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego (zwanym dalej „Konkursem”) na profilu Facebookowym 

SKODA LELLEK OPOLE (zwanym dalej „Fanpejdżem”), jest firma LELLEK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Opolskiej 2c, Opole, NIP: 9910374736 (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/skodalellekopole/  

3. Temat Konkursu: Moja przyjaciółka SKODA? 

5. Fundatorem nagród jest Organizator.  

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

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

8. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.  

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu są wyłącznie osoby dorosłe.  

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii siebie 

oraz dowolnego modelu SKODA.  

4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie fotografie zrobione samodzielnie, których autorem 

jest osoba zgłaszająca fotografię. Każdy Uczestnik musi posiadać pełnię praw autorskich i 

majątkowych do przesłanego zdjęcia. Niezbędna jest również zgoda właściciela samochodu na 

uwiecznienie go na zdjęciu.   

5. W przypadku przesłania zdjęć z wizerunkiem innych osób, Uczestnik musi posiadać zgodę tej osoby 

na upublicznianie jej wizerunku.  

6. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcia poprzez jego publikację pod konkursowym 

postem z dnia 2.03 zamieszczonym na fanpejdżu SKODA LELLEK Opole.  

7. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie prac 

konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Linked in i w 

innych kanałach komunikacji, jak również na stronie internetowej www.lellek.pl 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, a także za 

czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.   

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Uczestnicy przesyłają zdjęcia w terminie do 8 marca 2023.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 marca.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.  



4. NAGRODA 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest sesja zdjęciowa o wartości 500 zł, usługa wykonania makijażu o 

wartości 200 zł oraz użyczenie samochodu marki SKODA na czas trwania sesji o uśrednionej wartości 

około 300 zł.   

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Jurorami Konkursu będą wszyscy użytkownicy Facebooka, którzy wejdą na fanpejdż i oddadzą 

swój głos poprzez reakcję pod konkretnym zdjęciem (zgłoszonym przez Uczestnika).  

2. Organizator nie wyraża zgody na zakup polubień przez Uczestnika – wszelkie próby nieuczciwej 

konkurencji będą wiązały się z dyskwalifikacją uczestnika.  

3. Autor 1 zdjęcia, które zbierze najwięcej reakcji (poludnień / serduszek…) otrzymają nagrodę 

opisaną w punkcie 4.1).  

4. Autor zwycięskiej prac zostanie powiadomiony o wygranej w poście konkursowym oraz za pomocą 

wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem platformy Messenger. 

6. Nagrody będą wydawane osobiście  Zwycięzcy w siedzibie LELLEK sp. z o. o. – salon SKODY w 

terminie 8-13.03.2023 r.  

7. Organizator ma prawo podać dane laureatów na Fanpejdżu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, 

poz. 883 z późn. zm.).  

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

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u. 


