
     Akcja “Życzenia walentynkowe BusWifi” 
 
 
 

1. Definicje 
1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej 

przedstawione znaczenie: 
1.1.1. Organizator–BusWiFi Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 400, 61-441 

Poznań; 

1.1.2. Akcja- akcja organizowana pod nazwą “Życzenia walentynkowe 

BusWifi” opisana w niniejszym regulaminie;  
Regulamin–niniejszy regulamin akcji; 

1.1.3. Uczestnik–osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3.1 

regulaminu; 

1.1.4. Wiadomość- wiadomość spełniająca wymagania określone w pkt. 3.2. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
2.1. Czas trwania akcji obejmuje okres od dnia 10.02.2021 r. do dnia 15.02.2021 

r. 

2.2. Udział w akcji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji 

powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do akcji, 

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w akcji. Przesłanie zgłoszenia do akcji oznacza jednoczesną 

akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. 

2.3. Kontrola poprawności prowadzenia akcji i jego zgodności z postanowieniami 
regulaminu spoczywa na Organizatorze akcji. 

 
3. ZASADY AKCJI 

3.1. Uczestnik to osoba, która wyraziła chęć udziału w akcji poprzez komentarz 

postu oraz wysłanie w prywatnej wiadomości na konto strony facebookowej 
Organizatora. 

3.2. Wiadomość składa się z życzeń i jest wysyłana w prywatnej wiadomości na 

konto strony facebookowej Organizatora. Wiadomość musi:  



3.2.1. -Składać się z max. 120 znaków; 
3.2.2. -być własnością intelektualną uczestnika;  

3.2.3. -nie zawierać treści wulgarnych, erotycznych, drastycznych, 

politycznych, obrażających uczucia religijne i przekonania innych; 

3.2.4. -nie zawierać treści łamiących prawa działające na terenie 
Rzeczypospolitej. 

3.3. Uczestnik otrzyma odpowiedź zwrotną zawierającą:  

3.3.1. Potwierdzenie pojawienia się życzeń na naszych ekranach, 
3.3.2. W przypadku widocznych naruszeń zasad ustalonych w pkt. 3.1., 3.2. 

- przyczynę odmowy lub sugestię korekty. 

3.4. Wiadomość będzie cyklicznie pojawiać się na ekranach należących do 

Organizatora w okresie zawartym w pkt. 2.1. 
3.5. W przypadku chęci zrezygnowania z akcji, wiadomość zostanie usunięta z 

ekranów w terminie 5 dni roboczych od czasu zgłoszenia przez uczestnika.  

 

4. Prawa autorskie 
4.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do akcji oświadcza, że jest autorem 

wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

4.2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do akcji oświadcza,że powstałe w 

związku z niniejszej akcji utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób 

trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w 

jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 

4.3. Uczestnik daje Organizatorowi prawo do przetwarzania i udostępniania 
wiadomości. 

5. Reklamacje 
5.1. Uczestnik rezygnujący z udziału w akcji musi wysłać wiadomość z tego 

samego konta, z którego wysłał wiadomość określoną w pkt. 3.2. o treści 
“Nie chcę brać udziału w akcji”. W takim przypadku organizator postąpi z 
zasadami opisanymi w pkt. 3.5.. 
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