Regulamin konkursu Biało-czerwonej Cześć!
Konfederacji Korony Polskiej
z siedzibą w Warszawie, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 lok 204

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest partia polityczna Konfederacja Korony Polskiej z siedzibą w Warszawie,
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 lok 204 NIP: 5272927877
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją
konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Konfederacja Korony Polskiej.
7. Konkurs trwa od 30.04.2022r. od chwili pojawienia się postu konkursowego do końca dnia
07.05.2022r.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.05.2022r.
9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie oraz sympatycy zarejestrowani w systemie
informatycznym KKP.
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Zadanie konkursowe
11. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu hasła promującego biało-czerwoną flagę Polski
poprzez umieszczenie propozycji w komentarzu pod postem informującym o konkursie w ramach akcji
Biało-czerwonej Cześć!
12. Każdy uczestnik może zgłosić wiele propozycji haseł.
13. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
14. Najlepsze hasła promocyjne zostaną wybrane przez Komitet Polityczny Konfederacji Korony
Polskiej.
15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie praw autorskich, twórczości innych i zachowanie
kultury w wypowiedziach.
17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału
w konkursie.

Nagroda
18. Nagrodą w konkursie jest oprowadzenie zwycięzców po sejmie RP przez Posła Konfederacji Korony
Polskiej oraz obiad z posłem Grzegorzem Braunem w kwocie nie przekraczającej 50,00 PLN za osobę.

19. Nagrodę można odebrać w okresie od 15.05.2022r. do 14.06.2022r. po wcześniejszym uzgodnieniu
daty odebrania nagrody z osobą wyznaczoną przez organizatora konkursu.
20. Po dniu 14.06.2022r. Nagroda traci ważność.
21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage oraz udostępnić foto i video relację
ze spotkaniem z posłem Grzegorzem Braunem.
22. Uczestnik konkursu, który wygrał nagrodę wyraża na piśmie zgodę rozszerzoną na przetwarzanie
danych osobowych poprzez publikację swojego wizerunku w materiałach promujących Organizatora
konkursu zgodnie z formularze stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Relacja z
odebrania nagrody utrwalona będzie za pomocą zdjęć i nagrań wideo i rozpowszechniana będzie w
mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora konkursu.
23. Nagroda może zostać przekazana innej osobie. Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody
przez tę osobę będzie wyrażenie przez nią zgody, o której mowa w ust. 21.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika,
a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika
i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
25. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany w ciągu 3 dni do odpowiedzi Organizatorowi na wiadomość
prywatną wysłana na portalu Facebook. Brak odpowiedzi spowoduje anulowanie wyboru zwycięzcy
i wyłonienie kolejnego zwycięzcy.
26. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
28. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać mailowo na adres: kontakt@konfederacjakoronypolskiej.pl w czasie trwania Konkursie,
jednakże nie później niż w terminie 21.06.2022r. O zachowaniu tego terminu decyduje wpłynięcie
reklamacji na podany w Regulaminie adres mailowy Konfederacji Korony Polskiej. Reklamacje złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
29. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
wiadomości prosimy dodać opis Konkurs Biało-czerwonej Cześć!
30. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

