
Regulamin konkursu na Naszym profilu na facebook'u

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do

konkursu. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie 

konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook. 

Informacje podawane przez uczestników konkursu są informacjami podawanymi organizatorowi, a 

nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu przez organizatora. 

§1 Organizator 

Organizatorem konkursu jest Z.A.E. FERLAB PIOTR PAPRZYCKI, Ul. Młyńska 21, 21-500 Biała 

Podlaska, NIP. 537 224 26 18, REGON. 03 09 41 819 

§2 Czas trwania konkursu 

W każdym konkursie podany jest dokładny czas trwania konkursu. 

§3 Zasady przystąpienia do konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest: a) osobą pełnoletnią lub b)

osobą, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy 

regulamin. 

§4 Zasady udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest polubienie Naszego fanpage’a.

2. Uczestnik udostępnia „publicznie” na swojej tablicy Nasz konkursowy post (w ustawieniach 

prywatności post musi być udostępniony publicznie) 

3. Uczestnik wpisuje odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym 

4.  Użytkownicy mogą udzielać odpowiedzi po ogłoszeniu wyników, ale nie będą one 

traktowane jako odpowiedzi konkursowe.   
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5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wpis komentarz wystawiony przez 

organizatora pod postem konkursowym. 

6. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do 

Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody 

kolejnemu uczestnikowi. 

7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osób, których działania są 

sprzeczne z prawem i niniejszym regulaminem , a zatem: - biorą udział w konkursie w imieniu

osób trzecich - korzystają z dodatkowych kont na platformie Facebook lub też dodatkowych 

aliasów - edytują swoje komentarze z typowanymi wynikami po ogłoszeniu wyników. - 

swoimi wypowiedziami obrażają, nękają osoby trzecie lub inne podmioty. 

§5 Nagrody 

Rodzaj nagrody ogłaszany jest wraz z ogłoszeniem konkursu. 

§6 Zasady odbioru nagród 

Odbiór nagród w siedzibie Naszej firmy na ul. Młyńskiej 21  w godzinach 9.30 – 16.30

(warunek odbioru nagród: Wylegitymowanie się dokumentem, którego dane zostaną nam

podane w prywatnej wiadomości po informacji o wygranym konkursie), istnieje możliwość

wysyłki pocztą. 
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