
Regulamin akcji “Film AA Viva Karma” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem akcji pod nazwą: „Viva Karma” (dalej: „Akcja”) jest spółka Oceanic S.A., z 

siedzibą w Sopocie, o adresie:  ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 

Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000317546, NIP 585-144-44-49, 

REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.000 zł, opłacony w całości, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook. 

 

3. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana 

czy wspierana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności 

za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy 

kierować wyłącznie do Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook 

lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza 

kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, 

braku dostępu do Internetu itp. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której 

Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci 

Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób 

ich konfiguracji. 

7. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem strony Facebook Organizatora znajdującej się pod 

adresem: https://www.facebook.com/kosmetykiAA/ 

 

8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Akcji.  

 

9. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 

19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).  

 

10. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

11. Uczestnik Akcji może wziąć udział w akcji tylko raz. 

 

 

 

 

 



 

 

§2 Przedmiot i czas trwania Akcji 

 

 

1. Przedmiotem Akcji jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane na rzecz Fundacji 

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Oddział Korabiewice 96-330 Puszcza 

Mariańska (dalej zwana: Fundacją) 

 

2. Darowizny o której mowa w ust. 4 poniżej dokona OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie, 

ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot. 

 

3. Akcja rozpoczyna się w momencie publikacji posta zawierającego film promujący akcję 

„AA VIVA KARMA: 1 UDOSTĘPNIENIE=1 ZŁ” a kończy się wraz z uzyskaniem 

20.000,00 udostępnień filmiku zgodnie z §4. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zakończenia Akcji przed czasem bez wskazania przyczyny. 

 

4. Każde poprawne udostępnienie posta zgodnie z §4, to 1 złoty przekazane przez spółkę 

OCEANIC S.A. na rzecz Fundacji. 

 

 

 

§3 Uczestnictwo w Akcji 

 

1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu 

społecznościowego Facebook (ustawienia publiczne) którzy:  

 

a. Posiadają konto na portalu Facebook (ustawienie publiczne) lub Instagramie (ustawienia 

publiczne),   

b. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. 

 

2. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych 

w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji 

Akcji. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia.  

 

3. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną 

akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

§4 Przebieg Akcji  

 

1. Każdy kto prawidłowo udostępni filmik „AA VIVA KARMA: 1 UDOSTĘPNIENIE=1 

ZŁ” znajdujący się na stronie Facebook Organizatora pod adresem: 

https://www.facebook.com/kosmetykiAA/. 

 

2. Za prawidłowo udostępniony filmik uważa się udostępnienie publiczne filmiku 

bezpośrednio ze strony Facebook Organizatora, jak również pośrednie udostępnienie 



publiczne filmiku np. z walla znajomego. W każdym wypadku udostępnienie musi być 

publiczne.  

 

3. Za każde prawidłowe udostępnienie filmiku spółka OCEANIC S.A. przekaże darowiznę w 

wysokości 1 zł na rzecz Fundacji. 

  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia wynikające z 

niemożności udostępnienia filmiku. 

 

 

§5 Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji  
 

1. Zabronione jest udostępnianie przez Uczestników filmiku wraz z opisem zawierającym 

jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają 

jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.  

 

§6 Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Facebook.  

 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.bit.ly/vivakarmafilm   
 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z 

udziału w Akacji. 

  

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

 

5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez 

Facebook ani firmę z nimi związaną.  

 

6. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

7. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem pod adresem e-mail: katarzyna.twardowska@oceanic.com.pl 

 

8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w 

materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji. 
 

http://www.bit.ly/vivakarmafilm

