
Regulamin Konkursu „Wygraj darmowy przejazd do Szczyrku” zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1.  

Organizator 

1.  Organizatorem Konkursu jest firma TRITRI Jozef Golian z siedzibą przy ul. 
Jagiellońskiej 27, 32-400 Myślenice, NIP: 6751322115; zwana dalej "Organizatorem". 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia EUROZEBRA sp. z o. o., ul. św. Jana 11/4, 40-012 
Katowice, (dalej „Fundator”). 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 
społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za 
niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do 
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® 

 

§ 2 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.02.2019 r. i kończy 03.02.2019 r., o godzinie 23:59.  
2. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 03.01.2019 r. do godziny 23:59.  
3. Ogłoszenie wyników: 04.02.2019 r. § 

§ 3  

Komisja konkursowa  

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim 
udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej 
„Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w 
Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału 
spowoduje nieważność zgłoszenia.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 



3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, 
zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony 
zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi 
innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.  

 

§ 4. 

ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie 
komentarza pod zdjęciem konkursowym na osi czasu profilu nanarty.info w serwisie 
Facebook: https://www.facebook.com/nanarty.info/ 

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem 
konkursowym w czasie wskazanym w § 2 pkt 2 biorą udział w Konkursie.  

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi 
przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku 
zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość 
w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego. 

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie 
potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.  

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, 
ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr 
osobistych osób trzecich.  

§ 5.  

Nagrody  

1. Nagrodami w konkursie są 4 vouchery, na przejazd tam i z powrotem na trasie  
Katowice - Tychy - Szczyrk. 

Nagroda główna - I miejsce – 3 vouchery 

Nagroda pocieszenia – II miejsce – 1 voucher 

2. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 


