
 
Regulamin konkursu „Co MyTap wnosi do Twojego życia?” 
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest MyTap, ul. Czarnogórska 4/27, 30-638 Kraków, NIP: 
7511665448. 
2. Fundatorem nagrody 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/mytap.krakow (zwanej dalej 
“Profilem”). 
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 
2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). 
 
Warunki uczestnictwa 
 
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 
18 lat. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 
Facebook. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu. 
4. Konkurs trwa od 13.03.2021 r. do 20.03.2021 r. do godziny: 23:59. 
5. Wyniki zostaną ogłoszone do 24.03.2021 r. za pośrednictwem Profilu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebook’a. 
 
Zadanie konkursowe 
 
1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „co MyTap wnosi do Twojego życia?” 
w komentarzu pod postem konkursowym. 
2. W Konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca. 
3. Jury w postaci kadry MyTap wybierze zwycięską odpowiedź, która jej zdaniem jest 
najbardziej kreatywna, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca Konkursu. 
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem komentarza oraz wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku. 
5. Zamieszczając zadanie konkursowe na Profilu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie utworu będącego realizacją zadania konkursowego (a w przypadku, gdy 
zawiera ono wizerunek osoby fizycznej – także zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku) w 
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji prac 
zgłaszanych do Konkursu i wykorzystywania ich w celach autopromocyjnych, jako relacji z 
Konkursu. W tym zakresie uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi upoważnienia. 



 
 Nagroda 
 
1. Nagrodą w konkursie jest darmowy miesiąc zajęć w MyTap (jeden raz w tygodniu) o łącznej 
wartości 160 zł. 
2. Potwierdzenie odebrania nagrody powinno nastąpić nie później niż do dnia 28.03.2021 r. Po 
tym terminie nagroda traci ważność. 
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 
profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
6. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inna nagrodę. Uczestnikowi nie 
przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
 
Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w 
tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 
 
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 
na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
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 Profilu. 



4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 
 
  


