REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj BONY od INDECO Trójmiasto”
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj BONY od INDECO Trójmiasto” (dalej: „Konkurs”) jest firma
INDECO Trójmiasto D. Sulowski, J. Dłużewski S.C., ul. Narwicka 2C, 80 - 557 Gdaosk, NIP 957-107-59-93 (dalej
„Organizator”).
2. Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi Organizator. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się
do emisji wystarczającej dla wszystkich zwycięzców Konkursu ilości nagród – bonów gotówkowych i
przekazania ich zwycięzcom.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu,
reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników
Konkursu.

§2
Przedmiot i czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 lutego 2021 roku i kooczy się w dniu 21 marca 2021 roku (trwa 6 tygodni).
2. Konkurs polega na opublikowaniu komentarza na portalach społecznościowych Facebook lub Instagram pod
postem konkursowym Organizatora. Komentarz musi nawiązywad do polecenia lub pytania zawartego w
poście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakooczenia Konkursu przed podanym terminem, bez wskazywania
przyczyny. Zakooczenie konkursu jest rozumiane jako wstrzymanie publikacji kolejnych postów
konkursowych.

§3
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyd osoby fizyczne bez ograniczenia wiekowego, które skutecznie przystąpiły do
Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyd pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym podmioty lub pracownicy
podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu.
4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez publikację komentarza pod postem
konkursowym wskazanym przez Organizatora na portalach Facebook lub Instagram. Komentarz musi
nawiązywad do treści pytania lub polecenia.

5. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 4 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej:
„Zgłoszenie”).
6. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonad Zgłoszenia wielokrotnie w czasie trwania całego Konkursu, za
każdym razem spełniając czynności opisane w pkt 4. Tym samym ma szanse zostad wielokrotnie Laureatem
Nagrody.
7. Decyzja Komisji Konkursowej odnośnie przydzielenia Nagrody w Konkursie jest uznaniowa i ostateczna.
8. Laureatów wybiera Komisja Konkursowa, oceniając poprawnośd oraz kreatywnośd nadesłanych Zgłoszeo
Konkursowych. Komisja składa się z Zespołu Pracowników INDECO Trójmiasto.
9. Uczestnik Konkursu poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie
przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że jest autorem zgłaszanej do Konkursu treści oraz
potwierdza, że treśd ta nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, jak również
obowiązujących przepisów prawa i wyraża zgodę na wykorzystanie jej wyłącznie na potrzeby niniejszego
Konkursu.
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może podjąd
próbę kontaktu z Uczestnikiem za pośrednictwem konta Uczestnika w wybranym serwisie
społecznościowym.
12. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowieo niniejszego
regulaminu.

§4
Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa w dniach 8 lutego 2021 r. – 21 marca 2021 r. Rywalizacja w ramach Konkursu odbywa się w
trakcie 6 kolejnych tygodni konkursowych (dalej: “Tydzieo Konkursowy”). Organizator będzie publikował
posty konkursowe w każdy kolejny poniedziałek począwszy od 8 lutego w czasie trwania Konkursu. Za
godzinę rozpoczęcia Dnia Konkursowego przyjmuje się godzinę publikacji posta konkursowego na profilach
Facebook INDECO Trójmiasto/ Instagram INDECO Trójmiasto. Za godzinę zakooczenia Tygodnia
Konkursowego przyjmuje się godzinę 23:59 każdego 7 dnia licząc od rozpoczęcia Tygodnia Konkursowego.
2. Po każdym kolejnym Tygodniu Konkursowym, w terminie 3 dni roboczych, zostaną wybrane dwa
najlepsze i najbardziej kreatywne w ocenie Organizatora Zgłoszenia (Nagrody Tygodnia).
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobyciu Nagrody za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie w
którym dokonali Zgłoszenia, w dniu w którym wybór został dokonany.
4. Aby odebrad Nagrodę, Uczestnik musi nie później niż w terminie 5 dni od momentu przekazania przez
Organizatora informacji o wygranej, skontaktowad się z Organizatorem Konkursu. Wiadomośd musi
zawierad następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz treśd
zwycięskiego zgłoszenia.
5. W przypadku braku wiadomości zwrotnej, o której mowa w pkt. 5 powyżej, Nagroda pozostaje własnością
Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przekazania bonów konkursowych Partnerowi do jego
dyspozycji na potrzeby konkursu. Partner zobowiązuje się przyjmowania i akceptowania danych zwycięzców
i realizowania świadczeo wobec zwycięzców.

§5
Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrody dostarczone przez Organizatora są uzależnione od Tygodni Konkursowych w jakich rozstrzygany jest
Konkurs i są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup szafy na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 600 zł x 2 szt.
I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup kuchni na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 1000 zł x 2 szt.
I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup szafy na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 600 zł x 2 szt.
I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup kuchni na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 1000 zł x 2 szt.
I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup szafy na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 600 zł x 2 szt.
I Tydzieo – bon gotówkowy na zakup kuchni na wymiar w INDECO Trójmiasto o wartości 1000 zł x 2 szt.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
4. W przypadku braku zgłoszeo w danym Tygodniu Konkursowym, Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5. W przypadku braku wiadomości zwrotnej, o której mowa w par. 4 pkt. 5 , Nagroda pozostaje własnością
Organizatora.
6. Realizacja nagród udostępnionych przez Organizatora wymaga uzgodnienia terminu i dostępności usługi,
telefonicznie lub osobiście.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, w szczególności sposobu przyznawania
Nagród Uczestnicy Konkursu winni zgłaszad na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wyłonienia
Zwycięzców.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą
reklamacje listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna byd przesłana listem poleconym na adres Organizatora:
INDECO Trójmiasto D. Sulowski, J. Dłużewski S.C., ul. Narwicka 2C, 80 - 557 Gdaosk
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§7
Postanowienia koocowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treśd Zgłoszeo Konkursowych;
b) za brak możliwości dostarczenia Nagrody Uczestnikowi Konkursu z powodów po stronie Uczestnika
Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora

