
REGULAMIN KONKURSU NA IMIONA DLA ALPAK 

Regulamin Konkursu na imiona dla alpak, które zamieszkają w Dyniolandii – Farmie wuja Toma. 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Dyniolandia – Farma wuja Toma. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja gatunku alpaki, jako gatunku który wspomaga rozwój dzieci. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników farmerskiego klimatu. 

4. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 

5. Konkursowe propozycje imion należy umieścić pod postem konkursowym na stronie Facebook  
Dyniolandii – Farmy wuja Toma. 

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na w/w profilu na portalu 
Facebook.  

7. Wszelkie pytania oraz reklamacje należy kierować pod adres mailowy: kontakt@dyniolandia.pl lub 
w wiadomości prywatnej w/w profilu. 

8. Termin zamieszczania komentarzy: 1 marca 2023 r. – 15 marca 2023 r. (23:59). 

9. W konkursie udział biorą tylko komentarze zamieszczone w wyżej wymienionym terminie. 

10. Zamieszczenie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

11. Wygraną w konkursie jest darmowe wejście do Dyniolandii – Farmy wuja Toma dla zwycięzcy oraz 
czterech wybranych przez niego osób.   

12. Przekazanie pomysłu na konkurs traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich. 

13. Autor wygranych imion zobowiązuje się do przeniesienia na organizatora autorskich praw 
majątkowych do projektu na następujących polach eksploatacji: działalność promocyjna i reklamowa, 
rozpowszechnianie nazwy, zamieszczanie imion na stronach internetowych oraz w social mediach. 
 

14. Wygrana nie może zostać zamieniona na gotówkę. 
 
15. Serwis Facebook nie jest ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją konkursu na łamach serwisu. 
 
 

§ 2 Przepisy dotyczące przedmiotu konkursu 

 

1. Każdy uczestnik zamieszcza komentarz z imionami dla dwóch alpak płci męskiej. 

2. Każdy z komentarzy musi zawierać dwa imiona. Komentarze zawierające jedno lub więcej niż dwa 
imiona, nie będą brane pod uwagę. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia imion, które w ocenie organizatora będą 
obraźliwe, niezgodne z płcią alpak lub niezgodne z założeniami farmy. W w/w sytuacji Organizator 
wybiera kolejny komentarz który uzyskał najwięcej polubień. 

 

§ 3 Warunki udziału w konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest polubić fanpage Dyniolandii – Farmy wuja 
Toma na Facebooku oraz konkursowy post. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika” została 
umieszczona na liście konkursowej stworzonej na potrzeby Organizatora oraz wskazana w poście z 
rozwiązaniem konkursu. 

3. Każdy z chętnych do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić maksymalnie 3 propozycje imion (tj. 
trzy komentarze). 

4. Propozycje imion nadesłane poza wyznaczonym terminem - § 1 pkt 7, nie będą brały udziału w 
konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane przez 
Uczestnika.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z wygranym. 

 

§ 4 Sposób oceny 

 

1. Organizator zobowiązany jest do wyboru komentarza który pod konkursowym postem uzyska 
najwięcej polubieni. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane maksymalnie trzy dni po jego zakończeniu, tj. 18 marca 
2023 r.  

3. Polubienia uzyskane po terminie wskazanym w §1 pkt 8 nie będą liczone. 

4. Po terminie wskazanym w § 4 pkt 2 Organizator skontaktuje się z wygranym za pomocą 
wiadomości prywatnej przesłanej z profilu na Facebooku Dyniolandii – Farmy wuja Toma. 

 

§ 5 Obowiązek informacyjny 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników White Star Sp. Z o.o. W 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@dyniolandia.pl. 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na 
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE 
(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (Dyniolandia – Farma wuja 
Toma). 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania 
Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także 
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa. 

 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny. 


