
REGULAMIN KONKURSU

I 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma „EuropeGAS sp. z o.o.” ul. Hurtowa 13, 
15-399 Białystok NIP: 677-22-45-880  (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z Polska Press 
organizatorem Porannego targów Budowlanych.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu, które uczestnik akceptuje w 
chwili przystąpienia do Konkursu.

6. Konkurs odbywa się podczas Porannego Targów Budowlanych w dniach 02-03.06.2017r. i 
prowadzony jest w wydzielonej strefie MOTO na stoisku nr 15. Ogłoszenie wyników nastąpi na 
profilu Organizatora w serwisie Facebook.pl najpóźniej do dnia 05.06.2017r.

II 

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin 
(dalej: „Uczestnik”), za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2.  Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu  
targów budowlanych Kuriera Porannego;

3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien wypełnicć formularz zgłoszeniowey dostępny
na stoisku Organizatora oraz wykonać zadanie konkursowe opisane w dalszej części niniejszego 
regulaminu.

III

Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać jedno z dwóch zadań 
konkursowych:

I. Pompowanie koła na czas.



II. Wyciskanie koła nad głową na czas.

2. Jedna osoba może wykonać każde zadanie konkursowe tylko raz.

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie najlepszego wyniku w jednej z dwóch konkurencji 
osiągniętego w danym dniu targów.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, dodatkowo lista zwycięzców 
zostanie opublikowana na profilu Organizatora w serwisie Facebook.pl
Nagrody zostaną przesłane pocztą na podany przez Uczestnika adres.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na portalu 
www.facebook.com/ssangyongksiezyno/

IV

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 4 kupony na 4-godzinną jazdę testową wybranym modelem 
samochodu SsangYong dostępnym w SsangYong Autoserwis Księżyno.

2. Organizator wyłoni czterech zwycięzców, dwóch w dniu 02.06.2017 i dwóch w dniu 
03.06.2017r., każdy z nich otrzyma jeden voucher na jazdę testową.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda.

V

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu lub stwierdzonych naruszeń 
Regulaminu winny być zgłaszane w czasie trwania Konkursu Organizatorowi za pomocą 
wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.  facebook.com/ssangyongksiezyno/ 
i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i 
dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 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 podczas targów 
budowlanych Kuriera Porannego. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres 
znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do 
korespondencji.

http://www.facebook.com/ssangyongksiezyno/
http://www.facebook.com/ssangyongksiezyno/


VII 

Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami 
wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

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. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.


