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REGULAMIN KONKURSU ,, Świąteczne nagradzanie za pomaganie’’ 

 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie ,,Świąteczne nagradzanie za 
pomaganie’’ (zwany dalej „Konkursem”). Konkurs jest skierowany do Opiekunek/Opiekunów 
osób starszych współpracujących ze spółkami z Grupy Kapitałowej A&J Partners oraz innych 
chcących rozpocząć współpracę z A&J Partners. 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Spółka A&J Partners Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bytomiu przy ul. Dworcowej 25, KRS 0000493588 zwaną dalej A&J Partners, (zwany dalej 
„Organizatorem”).Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu 
cywilnego. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się nazwy „A&J Partners”, oznacza ona uprawnioną do 
posługiwania się znakiem towarowym słowno - graficznym „AJ Partners” spółkę, na której temat 
informacje dostępne są na stronie internetowej www.ajpartners.pl 

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich uczestników na stronie 
internetowej www.opiekunki.ajpartners.pl/ oraz w siedzibie Spółki.  

5. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na 
zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na 
związanie się niniejszym Regulaminem w momencie rozpoczęcia udziału w Konkursie. 

§2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs zostanie ogłoszony w poście konkursowym na Fanpage'u Praca dla Opiekunek A&J 

Partners na portalu Facebook.com pod adresem: 
https://www.facebook.com/ajpartnersopiekunki oraz na stronie 
https://opiekunki.ajpartners.pl/ i będzie się składać z Zadania Konkursowego określonego w 
ust. 4. niniejszego paragrafu. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania postu konkursowego od 01.12.2021 
r.zamieszczonego o  godz. 15.00 do 10.01.2022 do godz. 23.59. Zgłoszenia nadesłane po 
zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu wyników Konkursu. 
Ogłoszenie wyników konkursu oraz 9 Nagrodzonych nastąpi w dniu 17 stycznia 2022 r. 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem: 
a) pracowników Organizatora, 
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a), b) powyżej, to jest osób będących 

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, 
a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 

4. Przedmiot Konkursu: Złóż z Sercem Świąteczne lub Noworoczne Życzenia.  Napisz 
najpiękniejsze życzenia i opublikuj w komentarzu do posta konkursowego lub/i wyślij kartkę 
świąteczną na adres Organizatora w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r.  

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 
a)   zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu, 
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b)   dokonać zgłoszenia konkursowego, wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z ust. 4 
niniejszego paragrafu oraz treścią postu konkursowego, 
b) przebywać na zleceniu z Organizatorem lub spółkami powiązanymi, oraz świadczyć usługi 

opieki i pomocy domowej na terenie Niemiec nieprzerwanie w okresie świątecznym to jest 
od 23.12.2021 do 02.01.2022 r.  

6. Spełnienie przesłanek opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu oznacza przystąpienie do 
Konkursu oraz akceptację jego warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. 

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik zwalnia portal Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
dotyczącej wzięcia udziału w Konkursie oraz za działania lub zaniechania związane z 
przeprowadzeniem Konkursu. 

8.  Edycja/modyfikacja komentarzy nie jest dopuszczalna. Komentarze, które zostały poddane 
edycji/modyfikacji nie będą brane pod uwagę w konkursie, bez względu na powód dokonanej 
edycji przez uczestnika.  

9. Uczestnik w zakresie złożonych życzeń oświadcza, że: Jest autorem Zgłoszenia Konkursowego 
oraz posiada do niej pełnię majątkowych praw autorskich oraz może nimi swobodnie 
rozporządzać. Żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko 
Organizatorowi w związku z publikacją odpowiedzi na fanpage, jak i na innych stronach 
internetowych Organizatora. 

10. Uczestnik udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do 
udzielonej odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych i 
czasowych na następujących polach eksploatacji: 
a) Utrwalenie i zwielokrotnienie techniką cyfrową, 
b) Wprowadzenie do obrotu, 
c) Rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, tak aby każdy miał do nich dostęp, w 

tym poprzez wprowadzenie do pamięci komputera. 
11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Zgłoszenia Konkursowego do 

czynności związanych z Konkursem i jego promocją oraz do celów marketingowych i 
promocyjnych, w tym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku i głosu, zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, zgoda na kontakt. 

§3. ZASADY KONKURSU 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnik akceptuje postanowienia 

regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie, 
przekazywanych Organizatorowi w ramach procesu delegacji osób do pracy do Niemiec w 
charakterze opiekuna osób starszych. Do  Konkursu zakwalifikowana zostanie osoba, która złoży 
swe zgłoszenie oraz będzie świadczyć na zasadzie umowy zlecenia zawartej z Organizatorem lub 
spółkami powiązanymi, usługi opieki i pomocy domowej na terenie Niemiec nieprzerwanie w 
okresie od 23.12.2021 do 02.01.2022 r. a także wykona zadanie konkursowe.  

2. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego umieszczonego 
pod adresem https://opiekunki.ajpartners.pl/swiateczny-konkurs (u dołu strony) lub pod 
numerem: +48 796 547 825. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dodatkowo 
lista zwycięzców (imię/nazwa profilu na facebooku, miejscowość oraz przyznana nagroda) 
zostanie umieszczona na portalu Facebook oraz stronie internetowej 
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www.opiekunki.ajpartners.pl, na firmowym profilu Facebookowym firmy A&J Partners: 
www.facebook.com/ajpartnersopiekunki/.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród, o których mowa w § 4 
Regulaminu na inne o tej samej wartości lub równowartość pieniężną, bez podawania przyczyn 
dokonanych zmian. 

§4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru i wyłonienia 
osób nagrodzonych, Organizator powoła niezależną komisję konkursową (dalej „Komisja 
Konkursowa”), która wyłoni Zwycięzców Konkursu.  

2. Komisja konkursowa reprezentuje Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję                                           
Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie: 
a) ocena poprawności treści zgłoszeń konkursowych Uczestników, 
b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
c) wyłonienie zwycięzców, 
d) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem,  
e) w tym – związane z interpretacją niniejszego Regulaminu, 
f) zgłoszenia i zadania konkursowe ocenione zostaną pod kątem: zgodności z niniejszym 

Regulaminem oraz wedle uznania Komisji Konkursowej za najpiękniejsze życzenia.  
4. Konkurs odbywa się w ten sposób, iż spośród wszystkich zgłoszeń, nadesłanych lub złożonych 

w siedzibie firmy, niezależne Jury ocenia je pod względem kryteriów wskazanych powyżej, a 
następnie wybiera dziewięć zwycięskich najpiękniejszych życzeń. Jury przyzna najlepszym 
pracom nagrody. 

5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 
uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, osoba taka traci prawo do 
nagrody. 

§ 5. NAGRODY 
W Konkursie przewidziano 9 następujących nagród: 
 
1 osoba ( pierwsze miejsce ) otrzyma: 
- Termomix 
 
2 osoby ( dwa drugie miejsca ) otrzymają: 
- telewizor 50” Samsung 
 
1 osoba ( trzecie miejsce ) otrzyma: 
- odkurzacz dyson 
 
5 osób ( pięć czwartych miejsc ) otrzyma: 
- karta podarunkowa LIDL o wartości 500,00 zł 
 

§ 6. WYDANIE NAGRODY 
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1. Organizator  jest w całości odpowiedzialny za wręczenie ufundowanych nagród. Przekazanie 
nagród nastąpi w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Nagrody zostaną przekazane osobiście pod następującym adresem A&J Partners Sp. z o.o. , ul. 
Dworcowa 25, 41-902 Bytom. Organizator dopuszcza przekazanie nagród pocztą kurierską na 
adres położony w Polsce, na swój koszt. 

3. Niezachowanie terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych, lub 
niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród 
może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji 
Organizatora. 

4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, 
wymiany jej na inną, ani również żądania równowartości Nagrody  w gotówce, towarze lub 
usłudze. 

5. Jeden Uczestnik może w ramach Konkursu otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.  

§ 7. DANE OSOBOWE 
1. Administratorem zbieranych w Konkursie danych osobowych jest Spółka: A&J Partners Sp. z o.o., 

41-902 Bytom, ul. Dworcowa 25, NIP: 626-301-42-09, REGON: 243470795, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000493588. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a ich przetwarzanie nastąpi wyłącznie w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu. 

3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu oraz realizacji 
działań promocyjnych i marketingowych polegających na publicznym poinformowaniu o 
zwycięzcy Konkursu. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych 
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania i sprostowania danych, gdy są 
one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Ma prawo również wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych w wymienionym celu. 

6. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 
w powszechnie obowiązujących przepisach. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane pisemnie na adres 

Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail: marketing@ajpartners.pl., w trakcie 
trwania Konkursu lub w terminie 14 dni od dnia podania wyników Konkursu. Reklamacje 
wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane  
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2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres 
korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy skutecznie zgłoszoną 
reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w 
zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów 
w formie pisemnej. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza 
prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

§ 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub 
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku 
przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.  
 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wszystkich jego zapisów. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku wątpliwości co do jego treści. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 r. i obowiązuje do czasu 

zakończenia Konkursu. 
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późna. zm.). 
5. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora z wszelkiej 

odpowiedzialności za roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie reklamacje 
Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do 
serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora. 

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z 
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 
 


