REGULAMIN konkursu „20-lat marki Złotnciki – Hasło Reklamowe”.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „20 lat istnienia firmy Złotnicki” zwanego dalej „Konkursem”, na
zlecenie F.T.P Złotnicki (www.zlotnicki.pl), jest:
Agencja Interaktywna UniStyle.pl
REGON: 473291643
NIP: 7272608328
2. Konkurs będzie trwał od 21.05.2016 r. do 24.09.2016 r.
3. Konkurs polega na stworzeniu „hasła reklamowego” związanego z 20-leciem istnienia
marki Zlotnicki, które po opublikowaniu na stronie Facebook firmy Złotnicki osiągnie
największą liczbę komentarzy.
4. Szczegóły zasad konkursowych zostały opisane w § 3 Niniejszego regulaminu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. „Uczestnikiem Konkursu” może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią i
zamieszkuje na terytorium Polski.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w
Regulaminie.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
1. utworzenie jednej propozycji hasła reklamowego.
2. na żądanie organizatora dostarczenie kserokopii dokumentu tożsamości.
3. Polubienie strony facebook.com/zlotnickipl ze swojego profilu założonego w
witrynie facebook.com
4. Udostępnienie w swoim profilu założonym w witrynie facebook.com posta
promującego konkurs. Udostępnienie winno być widoczne dla możliwie
szerokiego grona jakie udostępnia facebook (wszyscy).
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opublikowanie hasła reklamowego w profilu
Facebook firmy Złotnicki pod adresem facebook.com/zlotnickipl pod komentarzem do
posta informującego o niniejszym konkursie.
2. Uczestnik Konkursu może opublikować tylko jedno hasło konkursowe.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez opublikowanie hasła reklamowego.
4. Komentarze należy umieszczać na profilu firmowym facebook.pl/zlotnickipl jako wpis do
wątku z hasłem konkursowym.
5. Wyboru zwycięzcy dokona organizator konkursu.
6. Wygra Uczestnik Konkursu, którego „hasło reklamowe” zdobędzie najwięcej komentarzy
o charakterze pochwalnym. Wykorzystanie opcji „lubię to” nie jest tożsame z
komentarzem pod propozycją „hasła reklamowego”.
7. Każdy Użytkownik Facebook może dodać tylko jeden komentarz. W związku z tym
wielokrotnie dodane komentarze przez jednego uczestnika nie zostaną zaliczone.
8. Jeżeli dwa hasła uzyskają taką samą liczbę komentarzy, wygrywa to hasło, które
uzyskało większą liczbę jako pierwsze. W szczególnych sytuacjach organizator może
ogłosić dogrywkę rozstrzygającą na nowych zasadach lub samodzielnie zdecydować o
przyznaniu nagród.
9. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie firmowej Facebook
facebook.com/zlotnickipl. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej za pomocą
serwisu Facebook.
§ 4. NAGRODY

1. Fundatorem nagrody jest firma F.T.P. Złotnicki (www.zlotnicki.pl).
2. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od
daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości
zwrotnej swój adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy oraz na żądanie
organizatora kserokopię dokumentu tożsamości.
3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 21 dni
roboczych od daty spełnienia przez uczestnika warunku z § 4 p. 2.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
5. W konkursie przewidziano 3 nagradzane miejsca.
◦ Miejsce 1) Nagroda: bony Sodexo o wartości 500 zł
◦ Miejsce 2) Nagroda: bony Sodexo o wartości 200 zł
◦ Trzy Miejsca 3) Nagrody: bony Sodexo o wartości 100 zł
§ 5. REKLAMACJE
1. Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od
zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres
20.lat@zlotnicki.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik
jest zobowiązany do podania w reklamacji:
a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny
ich wniesienia; dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
c. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo
pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji
wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez
Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony
konkursowej.
d. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
e. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego
w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych w konkursie jest:
UniStyle.pl
REGON: 473291643
NIP: 7272608328
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie
przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w
każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

