
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ‘Książęca Street III’ 
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą przy 
ul. Fordońskiej 40, 85-719  Bydgoszcz, NIP 5540309005. Partnerem konkursu jest 
PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 13, 85-029 
Bydgoszcz, NIP 5540234098 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach Facebook: 
https://www.facebook.com/GKImmobile/ oraz https://www.facebook.com/projprzem/ 
w dniach 20 lutego (od momentu publikacji posta informującego o konkursie) – 7 
marca 2018 roku (do godziny 23:59). Regulamin i szczegóły konkursu dostępne będą 
na należącym do Organizatora blogu: http://blog.immobile.com.pl/ 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego; 
b) nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora; 
c) posiada profil na Facebooku oznaczony prawdziwym imieniem i nazwiskiem. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 
warunków: 
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1; 
b) polubienie profilu facebookowego Organizatora 
https://www.facebook.com/GKImmobile/ oraz profilu facebookowego Partnera 
https://www.facebook.com/projprzem/; 
c) odpowiedź na pytanie konkursowe: Jakiego wykładu chciałbyś wysłuchać na 
kolejnej Konferencji Książęca Street?, zamieszczona pod postem konkursowym na 
profilu Organizatora lub Partnera lub przesłana na ich profil facebookowy za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej. 

 
§ 3 

NAGRODY 
1. Przewidziano dwie nagrody – każdą z nich jest wejściówka, upoważniająca do 
wstępu jednej osoby na konferencję Książęca Street III („konferencja”) organizowaną 
we współpracy z Organizatorem i Partnerem przez Alberta ‘Longterma’ Rokickiego, 
działającego pod firmą ROCK INVEST ALBERT JANUSZ ROKICKI. Konferencja 
odbędzie się w dniach 24-25.03.2018 r. w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Każda 
wejściówka uwzględnia dwa dni prelekcji, jeden nocleg ze śniadaniem w 
dwuosobowym pokoju (współdzielonym z drugim laureatem konkursu, chyba że 
Organizator i Laureat ustalą inaczej) oraz wyżywienie. Wartość nagrody wynosi 797 
zł brutto. Nagroda nie uwzględnia dojazdu do miejsca odbywania się Konferencji, 
opłaty za parkowanie pojazdu w czasie Konferencji i innych opłat wychodzących 
poza standardowy zakres wejściówki, którą zakupić można na dedykowanej 
Konferencji stronie: https://longterm.org.pl/konferencja-3 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie zostaną Uczestnicy, którzy spełnili warunki 
określone w § 2 pkt 2 i których odpowiedź na pytanie konkursowe zyskała największe 
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uznanie Komisji Konkursowej. Oceniana będzie celność wyrażonej opinii i jej 
zasadność, oceniona wedle prywatnego osądu Komisji Konkursowej. 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje 
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w 
ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 
5. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody i obecności na Konferencji, powiadomiony 
Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres 
a.pradzynska@immobile.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 
powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  
6. Po potwierdzeniu przyjęcia nagrody przez Laureatów Konkursu, zostaną oni 
wpisani na listę uczestników Konferencji oraz otrzymają informację o 
zarezerwowaniu dla nich noclegu podczas konferencji, z 24 na 25.03.2018 r. 
7. Wyklucza się możliwość wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jej 
odsprzedaży przez Laureata lub scedowania na inną osobę. 
8. W myśl niniejszego regulaminu, Organizator zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za prowadzony konkurs i informuje, iż konkurs nie jest w żaden 
sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z 
nim związany. 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na prośbę Organizatora przez 
Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, 
adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 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 realizacją nagrody.  
3. Administratorem przekazanych danych jest: Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z 
siedzibą przy ul. Fordońskiej 40, 85-719  Bydgoszcz, NIP 5540309005 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 


