REGULAMIN KONKURSU „Jazda rowerem jest niezłym Powerem”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Jazda rowerem jest niezłym Powerem” (zwanym dalej “Konkursem”),
jest Lukasz Kot (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest firma Fabrykarowerów.com Wojciech Kluk, ul. Słonimskiego 4, 42-218
Częstochowa, posiadająca nr NIP 9491731751(zwany dalej „Fundatorem”)
3. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/LukaszKot (zwanej dalej “Fanpage”).
5.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a.
jest
osobą
fizyczną,
posiadającą
pełną
zdolność
do
czynności
prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
2. Warunkiem wzięcia udziału jest łączne spełnienie poniższych warunków:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage organizatora oraz fundatora;
c. przesłanie zdjęcia podczas jazdy rowerem do pracy, na trening, na wycieczkę,
do szkoły itp.;
3. Konkurs trwa od dnia 29 maja 2020 godz. 12:00 do 19 czerwca 2020 godz. 23:59.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
przez Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw: bon o wartości 3000,00 zł do wykorzystania
na zakup roweru TREK lub akcesoriów dostępnych w Fabrykarowerów.com Wojciech Kluk.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zdjęcia konkursowe „Jazda rowerem jest niezłym Powerem” należy wklejać w komentarzach
do postu informacyjnego.
2. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zostanie najlepiej oceniony przez użytkowników serwisu Facebook
(lajki) oraz udostępni zdjęcie główne:
3. Zasady punktacji w konkursie:
1like dla zgłoszonego zdjęcia = 1 punkt
Udostępnienie głównego zdjęcia = 5 punktów
4. Uczestnik może polubić następujące Fanpage:
https://www.facebook.com/LukaszKot/
https://www.facebook.com/fabrykarowerow/
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie
6. Zdjęcia mają być oznaczone hastagiem #fabrykarowerow #JazdaRoweremJestNiezłymPowerem
7. W konkursie może wziąć dowolna osoba, która ukończyła 16 lat i posiada swój profil osobowy na portalu
www.facebook.com
8. Uczestnik zgłaszając zdjęcie oświadcza, iż posiada do zdjęcia pełne prawa autorskie

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodzina Organizatora oraz Fundatora.
10. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości
skontaktowania się – poprzez wiadomości wysłaną na Facebooku.
11. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie opublikowana na stronie Organizatora oraz
Fundatora
12. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu lub zaraz po losowaniu.
13. Zwycięzca ma 3 miesiące na realizację bonu w Fabrykarowerów.com Wojciech Kluk
na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
14. W przypadku nie odebrania nagrody, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.
15. Organizator prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage organizatora oraz fundatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania
błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
W takim przypadku nagroda przepada.
17. W
przypadku
wykrycia
działań
niezgodnych
z
Regulaminem,
próby
wpływania
na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili
prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania.
§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika
do Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Z chwilą usunięcia danych Użytkownik traci
możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawa autorskie do przesłanego zdjęcia w zakresie możliwości
jego publikacji, kopiowania oraz transmitowania elektronicznie lub rozpowszechniania przez inne kanały
dystrybucji.
3. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika jakichkolwiek
praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób
mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej
pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice
aplikacji.

