
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj oczyszczacz dzięki SMOGOWE.info " 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1  
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj oczyszczacz 
dzięki SMOGOWE.info”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór 
prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród odpowiedzi zamieszonych w 
komentarzach w poście konkursowym,  które będzie warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony - FanPage w serwisie 
www.facebook.com/smogowe.info/.  
 
§ 2  
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Smogowe.info oraz Media Arena Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. 
 
§ 3  
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla fanów profilu 
Smogowe.info w serwisie Facebook.com.  
 
§ 4  
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez 
serwis Facebook ani z nim związany.  
 

Konkurs składa się z 2 etapów i trwa łącznie od 29.01.2018 do 7.02.2018 r. 
 
II. UCZESTNICY KONKURSU 
 
§ 5  
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Smogowe.info na 
Facebooku oraz wykonają zadania konkursowe zawarte w poście konkursowym.  
 
§ 6 
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 
przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji 
Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 
nagród. 
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 
§ 7 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby 
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą łącznie 
3 osoby ze strony fundacji Smogowe.info i MediaARENA Sp. Z o.o.  
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:  
etap 1: 29.01.2018 - 7.02.2018 - zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez umieszenie pod 
postem konkursowym odpowiedzi na pytani: „Jaką wartość wskazał detektor cząstek po 
wykonaniu pomiaru w okolicy sklepu MediaARENA? ” 
etap 2: 7.02.2018 – 10.02.18 weryfikacja odpowiedzi i wybór przez jury 3 zwycięzców którzy 
najszybciej udzielili prawidłowej odpowiedzi, w przypadku braku udzielonych prawidłowych 



odpowiedzi nagrodzone zostaną osoby które były najbliżej prawidłowej odpowiedzi – o 
przydzieleniu nagród decyduje czas zgłoszenia. 
 
§ 8 
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:  
mieć status fana profilu Smogowe.info na Facebooku, zapoznać się z Regulaminem 
Konkursu, wykonać zadania konkursowe dokładnie opisane w poście konkursowym 
opublikowanym na fanpage'u Smogowe.info.  
2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Smogowe.info  na 
Facebooku.  
3. Zgłoszony do Konkursu odpowiedzi / komentarze nie mogą zawierać treści uznanych za 
niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Zgłoszenia zawierające 
ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu Konkursu i mogą zostać usunięte przez 
administratora.  
4. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszenie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać 
zaakceptowane przez moderatorów.  
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem 
konkursowym od 29.01.2018 r. od godz. 9:00 do 7.02.2018 r., do godziny 23:59.  
6. Każdy z uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi, w przypadku 
udzielenia większej ilości odpowiedzi, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy komentarz 
danego użytkownika.  
7. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego 
zdjęcie w komentarzu i odpowiedź na pytanie konkursowe jest jego autorstwa.  
8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na 
stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu 
mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy 
któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego 
zgłoszenie z Konkursu.  
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu funkcjonowania serwisu „Facebook” oraz , a w szczególności zakazane jest 
posługiwanie się fikcyjnymi profilami w serwisie „Facebook” i lub używanie oprogramowania, 
którego zadaniem jest posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem, które zostało użyte, 
zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie 
nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu. 
11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 10.02.2018 r.  
12. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu 
Smogowe.info  przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.  
13. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród poprzez kuriera. 
Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Wysyłka nagród będzie realizowana przez sklep 
MediaARENA. 
 
IV. NAGRODY 
 
§ 9  
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o kolejności wręczania 
których zadecyduje jury konkursowe: 
1 miejsce:  oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 2 
2 miejsce: kod rabatowy o wartości 200zł do wykorzystania przy zakupie dowolnego 
oczyszczacza z oferty sklepu MediaARENA.pl  http://mediaarena.pl/oczyszczacze 
3 miejsce: kod rabatowy o wartości 150zł do wykorzystania przy zakupie dowolnego 
oczyszczacza z oferty sklepu MediaARENA.pl  http://mediaarena.pl/oczyszczacze 
* kody rabatowe nie są wymienialne na gotówkę, można je wykorzystać na wybrane produkty z oferty 
organizatora (MediaARENA.pl) 
 



 
 
 
V. POSTANOWIENIA KO COWE 
 
§ 10 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu 
zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i 
nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za 
przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie 
www.facebook.com/smogowe.info  przez czas określony przez Organizatora Konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu Smogowe.info  w serwisie 
Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.  
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłosze  konkursowych 
przez uczestników Konkursu.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 
przesyłania zgłosze  konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłosze .  
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zako czenia 
dodawania zgłosze  konkursowych, rozpoczęcia i zako czenia głosowania oraz publikacji 
wyników Konkursu.  
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane 
przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.  
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
9. Zasady Konkursu dostępne pod linkiem:  
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 
niniejszym Regulaminie. 
 


