
REGULAMIN KONKURSU „Zima w Zamku Topacz”  

  

1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1. Organizatorem Konkursu „Zima w Zamku Topacz” jest Willa Topacz Sp. z o.o. z siedzibą w Ślęzie 55-040, 

przy ul. Głównej 12, NIP 5830007525, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000220107  

1.2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronach:   

● http://zamektopacz.pl  

● https://www.facebook.com/zamektopacz  

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu („Regulamin”), a 

każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z 

faktem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.   

2. CZAS TRWANIA KONKURSU  

2.1. Konkurs trwa od 19 stycznia 2021 r. od godz. 16:00 do 26 stycznia 2021 r. do godziny 21:00.   

2.2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie nie wcześniej niż 19 stycznia 2021 r.,  dokładny 

czas startu Konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji o Konkursie na stronie 

https://www.facebook.com/zamektopacz, do dnia opublikowania informacji o końcu Konkursu na tej samej 

stronie, jednak nie później niż do dnia 26 stycznia 2021 r. do godziny 21:00.   

3. UCZESTNICY KONKURSU  

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).   

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów  współpracujących z 

Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.  

4. ZASADY KONKURSU  

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie w 

wiadomości prywatnej do profilu Zamek Topacz zdjęcia z Parku Iluminacji „Podróż do Krainy Wyobraźni”. 

Wysyłając zdjęcie, osoba staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).   

4.2. Zdjęcie będzie oceniane według następującego schematu: 100% oceny to popularność zdjęcia 

wyrażona liczbą „Lubię to!” i „Super” pod zdjęciem.  

4.3. Uczestnik Konkursu, przesyłając zdjęcie, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu, zapewnia, że posiada 

wszelkie prawa autorskie  do przesłanego zdjęcia, prawa te są zbywalne, nie są ograniczone jakimikolwiek 

prawami na rzecz osób trzecich  i zezwala na opublikowanie bez wynagrodzenia zdjęcia  na stronie 

https://www.facebook.com/zamektopacz  oraz na późniejsze wykorzystanie go bez wynagrodzenia przez 

Organizatora w celach promocyjnych Zamku Topacz.   

4.4. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które uzyskają największą liczbę reakcji „Lubię to!” i „Super”  

pod zdjęciem konkursowym.   

https://www.facebook.com/zamektopacz
https://www.facebook.com/krolewskiogrodswiatla/?frefts


4.5. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu Konkursu.   

4.6. Informację o wygranej laureat konkursu otrzyma za pomocą wiadomości wysłanej przez portal Facebook.  

Dodatkowo wyniki Konkursu  zostaną  ogłoszone  najpóźniej dnia  31.01.2021 r.  na 

 stronie https://www.facebook.com/zamektopacz   

4.7. Jeżeli laureaci konkursu nie będą mogli zostać wyłonieni (liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba 

nagród), to zgodnie z postanowieniami Regulaminu nieprzyznana nagroda pozostaje w dyspozycji 

Organizatora.  

4.8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, przesyłając jedno zdjęcie konkursowe.  

4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu 

określonym w pkt 2, spełniające warunki Regulaminu.   

4.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć 

opublikowanie zdjęcia na stronie: https://www.facebook.com/zamektopacz  

   

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

5.1. Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Topacz Investments Sp. z o.o. NIP 
8961338394 znajdująca się w Ślęzie przy ulicy Templariuszy 1 (dalej zwana jako „Hotel” lub „administrator”). 
Z Hotelem można się skontaktować poprzez adres email ado@topacz.pl, formularz kontaktowy pod adresem 
https://www.zamektopacz.pl/rodo/ado lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

5.2 Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą jedynie w sposób legalny. Dane osobowe będą 
przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, w tym wyłonieniem Laureatów i 
wysłaniem nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu, 
wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu i akceptację jego zasad opisanych w Regulaminie.  

5.3. Dane osobowe zawarte w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook będą przechowywane do 

momentu jej wykasowania lub usunięcia profilu uczestnika w serwisie. Dane laureatów Konkursu 

pozyskane na potrzeby wysłania nagród, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku 

z wydaniem nagród.  

5.4. Dane laureatów zostaną udostępnione do operatora pocztowego w celach doręczenia nagród.  

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

5.6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każda osoba ma prawo do 

jej wycofania w każdym momencie – poprzez wykasowanie zamieszczonego postu oraz wiadomości z 

danymi laureata. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5.7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony 

danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 5.2 i 5.3.  

5.8. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

https://www.facebook.com/krolewskiogrodswiatla/?frefts
https://www.facebook.com/zamektopacz
https://www.facebook.com/krolewskiogrodswiatla/?frefts
https://www.zamektopacz.pl/rodo/ado


5.9. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie lub przesłanie nagród.  

5.10.  Imiona  i  nazwiska  laureatów  konkursu  zostaną  zamieszczone  na 
 stronie:  https://www.facebook.com/zamektopacz 

6. NAGRODY  

6.1. Nagrodą główną za I miejsce jest  voucher do Art SPA w Zamku Topacz na dowolny zabieg o wartości 

300 zł brutto z rocznym terminem ważności.  Jeden bilet rodzinny do Parku Iluminacji „Podróż do Krainy 

Wyobraźni” do wykorzystania do 28.02.2021. Nagrodę główną otrzymuje 1 osoba, której zdjęcie uzyska 

największą ilość reakcji  „Lubię to!” i „Super” pod zdjęciem.  

6.2. Nagrodą za II miejsce jest voucher do Restauracji w Zamku Topacz o wartości 200 zł brutto rocznym 

terminem ważności. Jeden bilet rodzinny do Parku Iluminacji „Podróż do Krainy Wyobraźni” do 

wykorzystania do 28.02.2021. 

Nagrodą za III miejsce jest voucher do Polana Bar na terenie Zamku Topacz o wartości 100 zł brutto. Jeden 

bilet rodzinny do Parku Iluminacji „Podróż do Krainy Wyobraźni” do wykorzystania do 28.02.2021. 

Nagrody za II i III miejsce zostaną przyznane 2 osobom (za II i III miejsce), których zdjęcie uzyska w kolejności 

największą ilość reakcji „Lubię to!” i „Super” pod zdjęciem.  

6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.   

  

7. WYDAWANIE NAGRÓD  

7.1. Nagrody główne i dodatkowe zostaną wysłane najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. na podany przez 

laureata konkursu adres.  

8. INNE POSTANOWIENIA  

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.   

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony 

Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma 

prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.   

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 

administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podwykonawcom Organizatora.   

8.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 

1992 o grach i zakładach wzajemnych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, 

poz. 1111, Nr 178, poz. 1479, z 2007 r, Nr 50, poz. 331, Nr 192, poz. 1380, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 168, 

poz. 1323).   

  


