
REGULAMIN - konkursu 
„Najładniejsze Mikołajkowe zdjęcie” 

w C.H ECHO w TARNOWIE 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najładniejsze Mikołajkowe zdjęcie” zwany dalej 

„Konkursem”. 
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę rzeczową od Organizatora. 
3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest CONNIE INVESTMENTS sp.z o.o sp.k. z siedzibą przy Placu 

Piłsudskiego 2, Warszawa 00-073, NIP: 527-261-61-89 
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, dla 

użytkowników tego serwisu. 
5. Konkurs trwa od 05.12.2015 do 20.12. 2015 r., godz. 23.59 
 
II. UCZESTNICY KONKURSU 
 
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która przyjdzie w dniu 05 grudnia 2015 r. do Centrum 

Handlowe Echo w Tarnowie  przy ul. Błonie 2, sfotografuje się przy specjalnej scenerii oraz wyrazi zgodę na 
publikację zdjęcia w albumie konkursowym, na facebookowym profilu Centrum Handlowego Echo w Tarnowie. 

2. Uczestnicy dokonują zgłoszenia do udziału na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być też osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę rodziców bądź opiekunów 
prawnych na udział w Konkursie. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 
2. Organizator zapewni scenografię do wykonywania zdjęć oraz fotografa, który wykona zdjęcia wszystkim chętnym w 

dniu 05 grudnia 2015 r. w godzinach 12 - 17. 
3. Zdjęcia osób, które wyrażą zgodę na uczestnictwo w konkursie, zostaną opublikowane w albumie konkursowym na 

facebookowym profilu Centrum Handlowego Echo w Tarnowie, w dniu 07 grudnia 2015 r. 
4. Publikacja zdjęć będzie równoznaczna z rozpoczęciem głosowania na najładniejsze zdjęcie. 
5. Głos oddaje się poprzez „polubienie” wybranego zdjęcia, czyli kliknięcie „Like” czyli Lubię to! pod fotografią w 

albumie konkursowym na profilu Centrum Handlowego w Tarnowie 
6. Wśród osób, których zdjęcia otrzymają największą liczbę głosów komisja wybierze zwycięzcę. 
7. Głosowanie trwa od dnia 07 grudnia 2015 r. do 20 grudnia 2015 r., godz. 23.59 
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Centrum w dniu 21 grudnia 2015 r. 
 
IV. NAGRODA 
 
1. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na ręce laureatów w administracji Centrum Handlowego Echo, w terminie 7 dni 

od daty ogłoszenia wyniku. 
2. Nagroda nie podlega wymianie na inną bądź ekwiwalent pieniężny.  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych zdjęć. Za ich publikację laureatom nie 

przysługuje wynagrodzenie. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych. 
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Facebookiem. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianach 

będzie umieszczona na profilu Centrum Handlowego Echo w Tarnowie, w serwisie Facebook.com. 
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ch-tarnow.lcp.pl oraz na facebookowym profilu 

Centrum Handlowego Echo w Tarnowie 
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów 
6. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 
7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 
 
 
 
 


