REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zimowe oferty”.
2. Organizatorem Konkursu jest serwis www.pstrykomat.pl.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/pstrykomat
5. Konkurs trwa od 04.11.2018 roku, od godziny 12:00 do 15.12.2018 roku do godziny
23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie
z §2 niniejszego Regulaminu.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez
serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 04.11.2018,od godziny 12:00 do
15.10.2018 do godziny 23:59.
2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie - musi zamieścić
komentarz pod wskazanym postem, oznaczonym wyraźnie jako post związany z
Konkursem na profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook.
3. Zadanie konkursowe: Polubienie zdjęcia konkursowego, bycie fanem strony
Pstrykomat na portalu Fb, napisanie komentarza oraz zbieranie polubieni pod tym
komentarzem.
4. Minimalna ilośc polubieni po komentarzem to 15
5. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie 1 komentarz w sposób wskazany w § 2 ust.
2 Regulaminu.
6. Zgłoszenie nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe
lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób.
§ 3 NAGRODA
1. Nagrodą dla zwycięzcy jest darmowe wynajęcie Fotobudki Pstrykomat na czas 2
godzin. Nagroda nie wlicza w to księgi gości raz pendrive(opcje dodatkowo płatne)
2. Wymogiem wykorzystania 2 darmowych godzin(bez księgi oraz pendrive) jest
odległość nie większa niż 40 km od miejscowości Ełk (19-300)

3. Nagrodą dla każdego biorącego udział w konkursie jest bon zniżkowy 15% na
wszystkie nasze usługi.
4. Przy wyborze Zwycięzcy uwzględnia się oryginalność, szczerość oraz kreatywność
Pracy Konkursowej oraz ilość zebranych polubieni pod komentarzem
5. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu
Facebook w formie prywatnej wiadomości w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od
zakończenia Konkursu. Uczestnik powinien odpowiedzieć w terminie 4 dni od
otrzymania wiadomości prywatnej, na potrzeby przesłania do Organizatora danych
koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu
we wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując
odpowiednio niniejszą procedurę.
6. Nagroda musi zostać wykorzystana nie później niż 01.03.2019 (wykonanie rezerwacji)
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego
podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez "Pstrykomat".
§ 4 WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody
w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i
wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora,
zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.
3. . Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy uczestnik używa nielegalnych oprogramowani do
zwiększania ilości reakcji na jego komentarz.
§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do sporządzenia umowy.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w
szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter
informacyjny.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Organizatora w serwisie pstrkomat.pl
pod adresem: www.pstrykomat.pl/konkurs.pdf oraz na stronie poświęconej konkursowi
www.pstrykomat.pl/konkurs.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na
profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu
Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora
w serwisie Facebook.

