
REGULAMIN KONKURSU „Gadżet od Wilka Morskiego”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Odbierz gadżet od Wilka 

Morskiego”. 

 

1. Konkurs jest prowadzony przez „PTAK” S.A. z siedzibą w Rzgowie (kod 95-030) przy ul. 

Żeromskiego 6, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000396803, NIP 7282785090, REGON 101295738 (dalej 

„Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem („Regulamin”) i jego akceptacją. 

 

3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój 

profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage World Travel Show.. 

 

4. Konkurs trwa od 26.08.2016 r. do wyczerpania zapasów/momentu rozdania  opasek do 

okularów.  

 

5. Konkurs skierowany jest do internautów na całym świecie. Warunkiem zakwalifikowania 

odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej. 

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora. Jak również 

członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.  

 

 

WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU: 

7. Polub profil World Travel Show: 

https://www.facebook.com/worldtravelshow2016/?fref=ts  

 

8. Przyślij wiadomość prywatną na profil World Travel Show: 

https://www.facebook.com/worldtravelshow2016/?fref=ts  z hasłem ATLANTYK, na 

zgłoszenia czekamy do wyczerpania zapasów.  

 

9. Jeden użytkownik może przesłać  jeden komentarz. 

 

 

 



WYŁONIENIE  ZWYCIĘZCÓW: 

 

10. Pierwsze 200 osób otrzymuje opaskę do okularów z logotypem Ptak Waraw Expo.  

 

11. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej 

na profil World Travel Show: https://www.facebook.com/worldtravelshow2016/?fref=ts  

swoich danych osobowych (imię, nazwisko) oraz adresu mailowego. 

 

12. Nagroda zostanie wysłana pocztą, w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia akcji i 

otrzymania danych osobowych. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

13. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres organizatora: PTAK S.A., Rzgów (kod 

95-030), ul. Żeromskiego 6. 

 

14. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia 

reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

 

15. Reklamacja powinna zawierać:  

a) dopisek na kopercie: Reklamacja – 

 

- wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie 

kontaktowego nr tel. komórkowego); 

- uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 

- podpis reklamującego. 

 

16. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od 

doręczenia ich Organizatorowi. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

17. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe 

zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w 

związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i 



wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).  

 

18. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do 

nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na 

żadną inną formę rekompensaty. 

 

19. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./  

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

 

21. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany 

Regulamin.  

 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu 

nieprawidłowych danych.  

 

23. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika 

z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w 

przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i 

niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, 

a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika 

sprzecznych z postanowieniami. 

 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu bez podania 

przyczyny i wnoszenia roszczeń w stosunku do Organizatora.  

 

25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani 

bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem 

czy administratorem. 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. Uczestnik zwalnia Facebook z 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem. 

26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 

przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób 

trzecich. 

27. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym 

treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu 

został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać 

tych zasad. 

 


