
REGULAMIN KONKURSU 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 

„Najciekawsze miejsce” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy konkurs zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Łódź JTB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-222), 

przy ulicy Szczecińskiej 38A, REGON: 101327272, NIP: 947-19-80-675. (zwanym dalej 

„Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu 

Konkursu. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich użytkowników serwisu Facebook. 

3. Konkurs organizowany jest w dniach 20 – 27.12.2016 r. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach organizacji konkursu oraz marketingowych przez 

Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany moich danych 

osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu wyraża 

również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany w § 4 pkt 6 adres 

e-mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 

144, poz. 1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja 

Konkursowa (zwana dalej „Komisja”). 

7. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na 

terytorium Polski, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora i ich 

rodzin oraz pracowników salonów Volkswagen, SKODA, SEAT Bednarek. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta na serwisie Facebook. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

odpowiedzieć na pytanie Konkursowe „Jakie było najciekawsze miejsce, w które zabrałeś  

swoje auto?” Akceptowane formy odpowiedzi: odpowiedź tekstowa, zdjęcie, film.  

4. Nagrodę – komplet gadżetów z logo organizatora, otrzymają autorzy najciekawszych 

odpowiedzi wybranych przez Komisję. 

5. Każde zgłoszenie konkursowe, spełniające warunki Regulaminu, bierze udział  

w Konkursie. 

6. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

zapisanych w niniejszym Regulaminie. 



7. Odpowiedzi można umieszczać w komentarzach pod postem konkursowym na portalu 

Facebook do 27.12.2016 r. 

 

 

§ 3 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są trzy komplety gadżetów z logo Organizatora. Jeden z nich jest 

rozszerzony o notes z logo Volkswagen, SEAT lub Skoda (do wyboru przez laureata). Komplet 

rozszerzony jest przewidziany dla najlepszej odpowiedzi, wybranej przez Komisję. 

2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. 

3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 4 

Przyznawanie nagród 

 

1. W skład Komisji nadzorującego przebieg Konkursu wchodzić będą osoby wytypowane 

przez Organizatora Konkursu. 

2. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie ogłoszona w dniu 29.12.2016 r. na fanpage 

Bednarek- Volkswagen, Skoda, SEAT. 

3. Laureatowi biorącemu udział w Konkursie nie przysługują roszczenia do wymiany 

Nagrody na jej równowartość pieniężną ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną 

Nagrodę. 

4. Laureat może odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora w terminie ustalonym między 

Laureatem i Organizatorem. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe, Organizator zobowiązuje 

się do wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureata. 

5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata lub braku wskazania adresu przesyłki, 

nagroda przepada. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem mają 

charakter jedynie informacyjny. 


