
REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nagrody za opinie„

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Sprzetowo.pl Krzysztof 
Topa, Skrzynka 32, 32-410 Dobczyce, NIP: 6812065004

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebookowym 
https://www.facebook.com/Sprzętowo-351282901948109

4.  Konkurs trwać będzie od opublikowania postu konkursowego do 25.11.2018 
godzina 20:00

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) Nie jest pracownikiem Sprzetowo.pl

c) Nie jest członkiem rodziny właściciela sprzetowo.pl lub pracownika Sprzetowo.pl.

Posty osób nie spełniających podanych powyżej warunków zostaną usunięte przez 
organizatora.

2. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać wulgarnych treści oraz nie mogą 
naruszać przepisów prawa. Zgłoszenia nie spełniające tych warunków zostaną 
usunięte.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1.Uczestnik chcąc wziąć udział w konkursie musi:

• Polubić oraz udostępnić post konkursowy

• W komentarzu pod postem konkursowym napisać który produkt z oferty 
sklepu internetowego sprzetowo.pl podoba mu się najbardziej i dlaczego.



Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego, 
każde kolejne nie będzie brane pod uwagę w konkursie.

§ 4 NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

1x dron overmax X bee drone 2.5 Wi-Fi

1x smartwatch lark soul

2x pendrive Adata 32gb

2x pendrive Kingston 16gb 

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, który pod swoim zdjęciem 
zamieszczonym w komentarzu nazbiera najwięcej like. O zwycięstwie decyduje ilość 
like w momencie zakończenia konkursu. W zależności od ilości zebranych like 
nagrodami będą kolejno:

Miejsce 1. dron overmax X bee drone 2.5 Wi-Fi

Miejsce 2. pendrive Adata 32gb

Miejsce 3. pendrive Kingston 16gb 

Dodatkowo, wśród zgłoszeń organizator konkursu wybierze najlepsze według jego 
oceny zgłoszenia i przydzieli im nagrody kolejno:

Miejsce 1. smartwatch lark soul

Miejsce 2. pendrive Adata 32gb

Miejsce 3. pendrive Kingston 16gb 

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w 
ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.



4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 
odpowiedzieć na wiadomość przez portal Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Nie ma 
możliwości przekazania praw do nagrody na osobę trzecią.

5. Nagroda może zostać odebrana osobiście w siedzibie firmy sprzetowo.pl lub 
zostanie nieodpłatnie wysłana na adres podany przez zwycięzcę (na terenie Polski).

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez sprzetowo.pl Krzysztof Topa

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany 
przez serwis Facebook, ani z nim związany.

8.  W myśl niniejszego regulaminu, zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych takich jak: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu i email w celu wysyłki
nagrody. Zwycięzca wyraża również zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w 
poście z ogłoszeniem wyników konkursu. Masz prawo do wglądu w przetwarzane dane, 
zmianę ich lub usunięcie. W sprawie danych osobowych skontaktuj się z nami na 
info@sprzetowo.pl.

9. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. Zwycięzcy z największą 
ilością like nie będą brani pod uwagę w kategorii najlepszego postu wg organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
https://www.facebook.com/Sprzętowo-351282901948109

Reklamacje co do przebiegu konkursu można składać na adres info@sprzetowo.pl do 
3 dni od ogłoszenia wyników.
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