
REGULAMIN 

Organizatorem konkursu jest Tropicoco Sp. z o.o. 

Regulamin konkursu: 

 
1. Serwis Facebook udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest 
organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a 
tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i 
konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 
2. Książkę pt. „Panoramisie – cz.1 „Odlotowe Spotkanie” otrzyma każdy uczestnik konkursu, 
który: 

a) Przynajmniej raz był gościem resortu Health Resort & Medical SPA Panorama Morska 
w Jarosławcu i korzystał z usług hotelarskich 

b) Wykona zadanie konkursowe 

3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 12.04.2022 do godziny 23:59 
4. Z jednego konta na facebooku użytkownik może przesłać maksymalnie jedną pracę 
konkursową. Przesłanie więcej niż jednej pracy nie skutkuje przesłania więcej niż jednej 
książki. 

5. Na jeden adres może zostać przesłana maksymalnie jedna książka. Podanie tego samego 
adresu przez więcej niż jednego użytkownika nie skutkuje przesłania więcej niż jednej książki 
na dany adres. 

4. Każdy Uczestnik powinien umieścić zdjęcie lub grafikę w komentarzu pod postem 
konkursowym i spełnić wszystkie wytyczne konkursu. 
5. Uczestnicy powinni darzyć się wzajemnym szacunkiem. Uszczypliwe, chamskie 
komentarze będą groziły wykluczeniem z konkursu. 
6. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail facebook@panorama-morska.pl, maksymalnie 
do 24 godzin od zakończenia konkursu. 

7. Zwycięzca zobowiązuje się ̨odebrać ́nagrodę w terminie wyznaczonym przez organizatora. 
W przypadku niezgłoszenia się ̨nagroda przepada. 
8. Organizator nie może zakończyć albo zawiesić konkursu w dowolnym momencie albo na 
dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. 
9. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych oraz 
wykorzystanie wizerunku. 
10. Zdjęcia nadesłane w konkursie i teksty opisowe, hasła - wpisy na facebooku przechodzą 
na własność organizatora konkursu. 
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na 
przekazanie organizatorom majątkowych praw autorskich do tekstów opisowych, haseł - 
wpisów na facebooku, fotografii i na ich bezpłatne wykorzystywanie w dowolnych celach 
promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie (udzielenie licencji). Zgoda na 
korzystanie z tekstów opisowych, haseł - wpisów na facebooku, fotografii obejmuje 
wszystkie pola eksploatacji – a w nich m.in.: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet, 
materiały drukowane, wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne skierowane do 
społeczeństwa. Upoważnienie do korzystania z tekstów opisowych, haseł - wpisów na 
facebooku, fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje 
nieodpłatnie. 

12. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw 
autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za materiały opublikowane przez uczestnika konkursu. Osoba 
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poszkodowana może dochodzić ́swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je 
naruszył. 
13. Podatek od nagród płaci uczestnik. 
14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
15. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.  

16. Uczestnik zobowiązuje się ̨do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad 
i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ̨go do udziału w Konkursie. 

17. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w postanowieniach niniejszego 
Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym 
uniemożliwia zgłaszanie ewentualnych roszczeń́ do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych 
roszczeń́ związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora. 

18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z całkowitą akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu Konkursu. 

 


