
Regulamin konkursu"Przygotuj się na powrót Magii"   
  

1. Postanowienia ogólne  
1.1. Organizatorem Konkursu "Przygotuj się na powrót Magii" jest Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z 
o.o. z siedzibą w 41-501 Chorzów, Plac Atrakcji 1. Organizator jest równocześnie sponsorem 
nagród w Konkursie.  
1.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Legendii Śląskiego Wesołego 
Miasteczka pod adresem https://www.legendia.pl/info/regulaminy w formie hiperłącza do pliku PDF 
na umieszczonego serwerze.  
1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®.  
1.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w 
ustawie.  
1.5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie 
(wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/legendia.slaskie.wesole.miasteczko/  
1.6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia 
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie 
oraz publikację swojego wizerunku oraz oświadcza, iż posiada zgodę na publikację wizerunku 
ewentualnych osób trzecich znajdujących się na zdjęciu/wideo będącym zgłoszeniem 
konkursowym.  
  
  
2. Przedmiot i czas trwania konkursu  
2.1. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurs odbywa się od 7.12.2020 r. od godziny 20:30 do 
26.12.2020 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez Fanpage Legendia 
Śląskie Wesołe Miasteczko w dniu 31.12.2020 r.  
2.2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem 
Serwisu Facebook® w okresie trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na 
Zadanie Konkursowe opisane w części 4 niniejszego Regulaminu.  
  
3. Warunki uczestnictwa  
3.1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w 
konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, 
zgodnie z treścią Regulaminu.  
3.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  
3.2.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;  
3.2.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na 
udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;  
3.2.3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto 
użytkownika w Serwisie Facebook®;  
3.2.4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 1.6. 
Regulaminu.  
3.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających 
Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej 
jak również członkowie rodziny tych osób.  
  
4. Przebieg Konkursu  
4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w trakcie jego trwania zgłoszenia 
konkursowego polegającego na opublikowaniu pod postem konkursowym komentarza w postaci 
zdjęcia lub krótkiego video (max 2 min). Zadanie konkursowe polega na pokazaniu własnej 
interpretacji hasła „Jak przygotowuję się na powrót Magii”.  
4.2. Interpretacja będąca odpowiedzią na zadanie konkursowe musi być samodzielną pracą osoby 
zgłaszającej pracę do konkursu.  
4.3.Laureaci konkursu zostaną wyłowieni przez Komisję Konkursową.  
4.4 Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie 
Facebook® w dniu 31.12.2020 r.  
4.5. Publikacji, o której mowa w punkcie 4.4. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu 
Facebook® danego Laureata Konkursu.  
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5. Nagrody i ich przekazanie  
5.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:  
5.1.1. Nagrodami w finale Konkursu będą odpowiednio:   
1. miejsce - Rodzinny Bilet Sezonowy 2021 2+2 (dwie osoby dorosłe + dwójka dzieci, które nie 
ukończyły 12.roku życia) do Legendii i "Magiczny Dzień w Legendii" dla laureatów  
W programie Magicznego Dnia m.in.:  
- Zwiedzanie Legendii ze Skrzatem Przewodnikiem  
- Przejażdżka Legendią Flower z maskotkami Mieszkiem i Dobrusią  
- Zostań operatorem Lech Coastera – instrukcja oraz możliwość uruchomienia przejazdu  
- Magiczny Obiad z deserem dla rodziny  
- Pamiątkowe koszulki z pobytu  
- Pamiątkowe video z pobytu  
  
Warunkiem skorzystania z nagrody w postaci “Magicznego Dnia w Legendii” jest zadeklarowanie, 
z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, terminu skorzystania z nagrody. Organizator konkursu 
potwierdzi możliwość odbioru nagrody najpóźniej 7 dni przed zaproponowaną przez laureata datą. 
Możliwość realizacji nagrody tylko w sezonie wysokim zgodnie z kalendarzem otwarcia parku w 
sezonie 2021. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub oddalenia w czasie 
przekazania części nagrody "Magiczny Dzień w Legendii" w przypadku okoliczności nie 
wynikających z winy Organizatora związanych np. z działaniem siły wyższej, w tym decyzji Rządu 
RP o zamknięciu lub ograniczeniu działania parku ze względu na sytuację epidemiczną.  
  
2. miejsce - Rodzinny bilet jednodniowy do Legendii 2+2 (dwie osoby dorosłe + dwójka dzieci, 
które nie ukończyły12.roku życia) ważny do końca sezonu 2021 + zestaw brandowych gadżetów 
Legendii dla całej rodziny  
  
3. miejsce - Rodzinny bilet jednodniowy do Legendii 2+2 (dwie osoby dorosłe + dwójka dzieci, 
które nie ukończyły12.roku życia)  
  
5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  
5.3. Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną o tym fakcie powiadomione za pośrednictwem 
odpowiedzi na zgłoszenie w wiadomości prywatnej przesłanej przez Administratora Fanpage’a 
Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. W wiadomości zawarte będą szczegóły dot. możliwości 
odbioru nagrody.  
  
6. Postanowienia końcowe  
6.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą 
jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny 
komunikat.  
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 
Regulaminie.  
6.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z 
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.  
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
6.5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na 
Fanpage’u.  
6.6. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację niniejszego Regulamin. 

 


