
REGULAMIN KONKURSU  

AKADEMIA MAŁEGO PŁYWAKA  

ŻÓŁWIK ZIELONY  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą Rozdajemy upominki - Akademia Małego 

Pływaka Żółwik Zielony. 

2. Organizatorem Konkursu jest RHB Magdalena Pawela, Ludomira Różyckiego 5/78, 

43-100 Tychy. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie 

https://zolwikzielony.pl/konkurs/ w dniach 14 listopada – 27 listopada 2022 roku. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) jest klientem Akademii Małego Pływaka Żółwik Zielony, 

c) nie brała udziału w poprzednich edycjach konkursu. 

 

§ 3 

NAGRODY 

1.  Nagrodą w Konkursie są, do wyboru: 

ekologiczna torba z firmowych nadrukiem bądź pływająca zabawka żółwik. 



2.  Zdobywcami nagród w Konkursie są wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili poniższe 

warunki: 

-  zarejestrowali się w konkursie poprzez formularz, 

- polubili profil firmy na Facebooku, 

- opublikowali recenzję na Facebooku firmy,  

- opublikowali recenzję w wizytówce Google, 

- udostępnili post na swojej tablicy na Facebooku.  

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Nagrody zostaną rozdane podczas zajęć najpóźniej do 3 grudnia 2022 r. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty 

elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania 

nagrody. 

2.  Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z 

wydaniem nagrody. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie o 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie https://zolwikzielony.pl/konkurs. 
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