
Regulamin konkursu „Zatorland” 
 

I. ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zatorland” 

(zwanego dalej „Konkursem“) jest firma LEMARPOL SP. Z O.O.  UL. POZNAŃSKA 478, 

05-850 KOPRKI, NIP: 5512252345 (zwana dalej „Organizatorem“). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie 1.06 – 

31.08.2019r. 

1.4. Informacja o konkursie zamieszczona zostanie na portalu informacyjnym Śląska 

Cieszyńskiego o adresie www.ox.pl 

1.5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie 

www.ox.pl. 

1.6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez 

Organizatora Komisja, którą stanowić będzie Zarząd Lemarpol Sp. z o. o. Ostateczna 

decyzja w kwestiach wątpliwych należeć będzie do członków Komisji. Decyzję muszą podjąć 

większością głosów, jest ona nieodwołalna i ostateczna. 

1.7. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa 

w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem“) może być pełnoletnia osoba 

fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną 

zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania konkursu wyśle na adres mailowy 
redakcja@ox.pl prawidłową odpowiedź 

2.2. Aby w pełni uczestniczyć w konkursie należy zaakceptować niniejszy regulamin. 

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych 

danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników konkursu. Podanie nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu) lub naruszenie 

jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, będzie przyczyną odmowy wydania 

Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

2.4. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych jest 

całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora ani 

innych podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z prowadzeniem 

Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 

2.6. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.5., rozumie się małżonków oraz 

dzieci.  

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

3.1. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) w okresie trwania konkursu od 1.06.2019 r. – 31.08.2019 r. wysłanie na adres mailowy 

redakcja@ox.pl prawidłowej odpowiedzi na pytania w konkursie „Zatorland” wraz z danymi 

kontaktowymi.  

3.2 Akceptując niniejszy regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z realizacją Konkursu. 

IV. TERMINY 

5.1. Ogłoszenie konkursu: dostępne będzie na stronie internetowej OX.PL w okresie trwania 

konkursu. 

5.2. Otrzymanie dwóch pierwszych prawidłowych odpowiedzi uznawane będzie za 

rozstrzygnięcie i zakończenie każdego z konkursów. 
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VI. NAGRODY 

6.1. Nagrodą w każdym z konkursów są: 2 wejściówki do Parku Rozrywki „Zatorland”  

w Zatorze, (1 wejściówka za pierwszą prawidłową odpowiedź oraz 1 wejściówka za drugą 

prawidłową odpowiedź). 

6.2 W każdym etapie konkursu można wygrać tylko 1 wejściówkę. Przesłanie dwóch 

prawidłowych odpowiedzi przez tego samego użytkownika konkursu, druga odpowiedź nie 

będzie brana pod uwagę podczas rozpatrywania zwycięzców konkursu. 

6.3. Organizator Konkursu może odstąpić od przewidzianej liczby nagród lub od 

przewidzianej wartości poszczególnych nagród. 

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia realizacji 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRODY 

7.1. Portal OX.PL skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub mailowo. 

7.2. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

7.3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, na rzecz, usługę lub ekwiwalent 

pieniężny. 

7.4. W przypadkach wątpliwych ostateczna decyzja o rozstrzygnięciu konkursu należeć 

będzie do Komisji. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

8.2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronach internetowych Portalu OX.PL. 

8.3. Wysyłając zgłoszenie, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

8.4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych dla 

celów postępowania konkursowego oraz dla usprawiedliwionych celów administratora 

danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania zgodnie z ustawą 

z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

8.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu niniejszego Konkursu należy zgłaszać 

Pisemnie na adres e-mail redakcji OX.PL redakcja@ox.pl . Reklamacje lub skargi powinny 

zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu, jak również 

opis podstaw reklamacji lub skargi. Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 

7 (siedmiu) dni, licząc od daty ogłoszenia wyników. 

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania 

w przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek z elementów wskazanych 

powyżej. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w formie elektronicznej w 

odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. 

8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu trwania 

Konkursu, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz 

wydłużenia terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu 

i przekazania nagród. 

8.8. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia zwycięzcy. 

8.10. W sytuacjach nie objętych regulaminem obowiązują przepisy prawa cywilnego. 
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