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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2022 
Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 08.06.2022r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na Facebooku „Wskaż wynik” 

 
Regulamin Konkursu na Facebooku „Wskaż wynik” 

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady, warunki uczestnictwa oraz tryb wyłonienia zwycięzcy Konkursu. 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, przed przystąpieniem do uczestnictwa w Konkursie.  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na Facebooku „Wskaż wynik” (zwanym dalej „Konkursem”) jest BEL-POL Sp. z o.o.                       
z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, kapitał zakładowy w wysokości 10 050 
000,00 zł wpłacony w całości (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowym 
Facebook.  

5. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, 
przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielenie informacji na temat Konkursu oraz 
rozpatrywanie reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

7. Organizator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Konkursu. 

§2 MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny w formie ogłoszenia 
konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem  

1 Bel-Pol Podłogi Drzwi Panele https://www.facebook.com/sklepyBELPOL  

2 
Bel-Pol Bełchatów Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Stanisława Staszica 30) https://www.facebook.com/belpolbelchatow  

3 
Bel-Pol Bielany Wrocławskie Podłogi 
Drzwi Panele (ul. Czekoladowa 20) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Bielany-Wroc%C5%82awskie-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
105595788325330/ 

4 
Bel-Pol Bielsko-Biała Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Komorowicka 39) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Bielsko-Bia%C5%82a-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
103135868350060 

5 
Bel-Pol Fabryczny Salon Sprzedaży Drzwi 
Porta 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Fabryczny-Salon-Sprzeda%C5%BCy-Drzwi-Porta-
106610334735870 

6 
Bel-Pol Gdańsk Morski Park Handlowy (ul. 
Przywidzka 10A) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Gda%C5%84sk-Morski-Park-Handlowy-111755180610808 

7 
Bel-Pol Gdańsk Osowa Podłogi Drzwi 
Panele https://www.facebook.com/profile.php?id=100076295076123&show_switched_toast=true 

8 Bel-Pol Gdynia Drzwi Podłogi https://www.facebook.com/Bel-Pol-Gdynia-Drzwi-Pod%C5%82ogi-112489623812629/ 

9 
Bel-Pol Gliwice Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Pszczyńska 315) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Gliwice-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-104420028218806/ 

10 Bel-Pol Grunwaldzka 211 https://www.facebook.com/belpol4/  

11 Bel-Pol Jelenia Góra Podłogi Drzwi Panele https://www.facebook.com/belpoljg/  

12 
Bel-Pol Katowice Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Roździeńskiego 97) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Katowice-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-100866415252884/ 
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13 Bel-Pol Kielce Podłogi Drzwi Panele https://www.facebook.com/BelpolKielce  

14 
Bel-Pol Kraków Jasnogórska Podłogi Drzwi 
Panele (ul. Jasnogórska 4) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Krak%C3%B3w-Jasnog%C3%B3rska-Pod%C5%82ogi-Drzwi-
Panele-106165794707543/ 

15 
Bel-Pol Kraków Zakopiańska Podłogi 
Drzwi Panele (ul. Zakopiańska 56a) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Krak%C3%B3w-Zakopia%C5%84ska-Pod%C5%82ogi-Drzwi-
Panele-102871948378323 

16 
Bel-Pol Legnica Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Schumana 11) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Legnica-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-112844400471111/ 

17 
Bel-pol Lębork Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Gdańska 110/A1) https://www.facebook.com/Bel-pol-L%C4%99bork-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-102874871406142 

18 
Bel-Pol Lubin Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Zwierzyckiego 3) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lubin-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-302994550148480/ 

19 
Bel-Pol Lublin Podłogi Drzwi Panele (al. 
Spółdzielczości Pracy 88) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lublin-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-101566011593219/ 

20 
Bel-Pol Łódź Galeria Port Podłogi Drzwi 
Panele (ul. Pabianicka 245) https://www.facebook.com/belpolportlodz/  

21 
Bel-Pol Łódź Victoria Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Victoria-Pod%C5%82ogi-Drzwi-
Panele-101933054938968/ 

22 
Bel-Pol Nowa Sól Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Piłsudskiego 40) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Nowa-S%C3%B3l-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
110051167815149/ 

23 
Bel-Pol Opole Podłogi Drzwi Panele (CH 
Karolinka ul. Wrocławska 152/154) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Opole-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-102230162006569 

24 Bel-Pol Pabianice Podłogi Drzwi Panele https://www.facebook.com/Bel-Pol-Pabianice-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-105750025093384/ 

25 

Bel-Pol Piotrków Trybunalski Podłogi 
Drzwi Panele (Piotrtków Trybunalski, 
Kostromska) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
104211934612531/ 

26 
Bel-Pol Poznań A2 Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Głogowska 440) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Pozna%C5%84-A2-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
105255391694015/ 

27 
Bel-Pol Poznań Franowo Podłogi Drzwi 
Panele (ul. Szwedzka 10A) https://www.facebook.com/BelPol.Poznan/ 

28 Bel-Pol Sudecka Strefa Architekta https://www.facebook.com/architekcisudety/  

29 
Bel-Pol Szczecin Podłogi Drzwi (Szczecin, 
ul. Santocka 39) https://www.facebook.com/belpol.szczecin/ 

30 
Bel-Pol Świdnica Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Strzelińska 4) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-%C5%9Awidnica-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
106452021131873 

31 
Bel-Pol Toruń Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Polna 129) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Toru%C5%84-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-304317897012504/ 

32 
Bel-Pol Tychy Podłogi Drzwi Panele 
(Tychy) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Tychy-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-260051262520499/ 

33 
Bel-Pol Wałbrzych Podłogi Drzwi Panele 
(ul. Wrocławska 113) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Wa%C5%82brzych-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
105831931193746/ 

34 
Bel-Pol Warszawa Janki Podłogi Drzwi 
Panele (Pl. Szwedzki 3) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Janki-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
101566572117436/ 

35 
Bel-Pol Warszawa Okęcie Podłogi Drzwi 
Panele (Al. Krakowska 61) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Ok%C4%99cie-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
105347925064436/ 

36 
Bel-Pol Warszawa Targówek Podłogi 
Drzwi Panele (ul. Malborska 37) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Targ%C3%B3wek-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
101056628836224/ 

37 
Bel-Pol Wejherowo Drzwi Podłogi Panele 
(ul. Graniczna 1) https://www.facebook.com/wejherowobelpol  

38 
Bel-Pol Wrocław Domar Podłogi Drzwi 
Panele (ul. Braniborska 14) https://www.facebook.com/sklepbelpoldomar/  

39 
Bel-Pol Wrocław Podłogi Drzwi Panele (ul. 
Brucknera 25-43) 

https://www.facebook.com/Bel-Pol-Wroc%C5%82aw-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-
101516438746331/ 

2. Konkurs trwał będzie przez czas określony tj. wyłącznie w dniu 08.06.2022 roku od 16.00 do 20.45. 

§3 UCZESTNICY KONURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w 
dniu rozpoczęcia Konkursu, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i bierze udział w Konkursie osobiście 
we własnym imieniu. 

2. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego uważa się, że Uczestnik przystąpił do konkursu i akceptuje 
Regulamin.  

3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Uczestnik: 
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a) zapoznał się z jego treścią, 

b) zobowiązuje się przestrzegać jego warunki, w tym również warunki regulaminu Facebook, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, 

d) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. 

5. W przypadku zmiany danych Uczestnika podanych podczas trwania Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do 
ich zaktualizowania poprzez skontaktowanie się z Organizatorem i podanie nowych danych. 

6. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku zmiany danych obciążają Uczestnika.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia oraz wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w 
przypadku niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Organizator poinformuje 
niezwłocznie Uczestnika o wykluczeniu za pośrednictwem wybranych przez siebie Kanałów Komunikacji.  

8. Uczestnik konkursu posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook.  

§4 ZADANIE KONKURSOWE ORAZ NAGRODA 

1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie przez Uczestnika pod postem konkursowym na profilu 
Facebook w czasie trwania Konkursu prawidłowego wyniku meczu Belgia-Polska, który rozpocznie się 
08.06.2022r. o godz. 20:45. . KażdyUczestnik może zgłosić tylko jedno Zadanie konkursowe. Z chwilą zgłoszenia 
Zadania konkursowego uważa się, że Uczestnik przystąpił do konkursu i akceptuje Regulamin.  

2. Nagrodą w Konkursie jest pakiet wybranych gadżetów firmowych. W skład zestawu wchodzić mogą np.  kubek, 
smycz, długopis, notes, brelok, krówki, czekoladki. (zwana dalej „Nagrodą”). Wartość jednej Nagrody nie 
przekracza 200 zł (słownie: dwieście zł). Zatem korzysta ona ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. 
Nr 80 poz. 350 ze zm.). 

3. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator w drodze analizy pod względem: 

a) szybkości – kto pierwszy prawidłowo wskaże wynik meczy; 

b) zgodności z ostatecznym wynikiem meczu; 

c) zgodności z warunkami konkursu. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja 
Konkursowa ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu, którego opis będzie zawierał wyrazy niecenzuralne, 
obrażające lub naruszające dobra osobiste innych osób, a także Uczstnika, który zgłosi więcej niż jedno Zadanie 
konkursowe. 

5. Zdobywcami Nagrody w Konkursie będzie 1 uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową, który najszybciej 
wskaże prawidłowy wynik meczu. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 
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7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez serwis Facebook do maksymalnie 2 dni 
roboczych po zakończeniu Konkursu. 

8. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na 
Facebooku w celu ustalenia szczegółów odbioru nagród i podać Organizatorowi swoje dane niezbędne do 
przekazania Nagrody i tym samym potwierdzić przyjęcie Nagrody do dnia 15.06.2022r. Odpowiedź Zwycięzcy 
powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny w formie dokumentowej za pomocą e-maila.  

9. Brak kontaktu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w wyznaczonym terminie powoduje utratę przez Uczestnika 
prawa do Nagrody.  

10. Przyznane przez Organizatora Nagrody zostaną przesłane do zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania przez Organizatora  informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej. Koszt związany z dostarczeniem 
Nagrody ponosi Organizator, z zastrzeżeniem, iż miejsce dostarczenia Nagrody będzie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Nie 
można również przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.  

12. Zwycięzca Konkursu mogą zrzec się Nagrody ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 

13. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook. 

14. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem 
jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie 
obowiązujących, usunie komentarz zawierający taką treść, w szczególności: 

a) Treści sprzeczne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, wulgarne, niestosowne, obrażające 
osoby lub podmioty trzecie, 
b) Treści marketingowe i reklamowe prezentujące podmioty trzecie inne niż Organizator, 
c) Treści naruszające prawa osób trzecich np. prawa autorskie lub wizerunek. 

 

§5 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie 
trwania Konkursu jednak nie później niż 6 (sześć) dni od dnia wydania Nagród na adres e-mail internet@bel-
pol.com.pl  

2. Reklamacja zgłoszona po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać z dopiskiem „Konkurs „Wskaż wynik””. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni. 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), BEL-POL Sp. z o.o. informuje, 
że: 
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1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, 
ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320. 

2. Zakres danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe 
oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w następującym celu:  

a) Na podstawie zgody Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
konkursu, promocji Organizatora, kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
prywatnego postu w sprawach związanych z realizacją Konkursu „„Wskaż wynik””- podstawą prawną 
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

b) spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia postępowania 
reklamacyjnego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który 
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez 
Administratora  z obowiązków wynikających z przepisów prawa;  

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, konieczności wykonania zobowiązań 
Organizatora Konkursu wobec uczestników wynikających z faktu przeprowadzenia Konkursu  - podstawą 
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 
osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym 
przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się 
przed roszczeniami);  

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących na 
Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami 
prawa. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania poprawiania a także do przenoszenia danych. 

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO  

7. W sprawach związanych z ochroną danych Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli 
Uczestnika zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne 
o ochronie danych osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

10. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich 
prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

§7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak 
możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników w szczególności jeżeli Uczestnik nie 
podał prawdziwego adresu do korespondencji, jeśli podane dane są nieaktualne bądź niepełne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w 
zakresie prawdziwości z zastrzeżeniem działań, o których mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których działania są sprzeczne z 
niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem lub regulaminem Facebooka. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz telefonicznych, 
serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz  platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony 
Facebooka. 

6. Uczestnik oświadcza, że Zadania konkursowe jest utworem w pełni samoistnym, nieinspirowanym cudzymi 
utworami oraz, że korzystanie i rozporządzanie nim w zakresie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym nie 
narusza praw własności intelektualnej, dóbr i praw osób trzecich, jest wolne od wad prawnych oraz, że posiada 
do niego pełnię praw autorskich i jest uprawniony do udzielenia licencji zgodnie z Regulaminem, a w przypadku 
pojawienia się uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tego tytułu Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia 
oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniósł na skutek zgłoszenia takich 
roszczeń. 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator w trakcie trwania Konkursu będzie informował o wszystkich niezbędnych kwestiach związanych z 
obsługą Konkursu, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikami.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. O każdej 
zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu poprzez dostarczenie im zmienionego 
Regulaminu za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora tj.                       
w dniu 08.06.2022r. Niniejszy Regulamin dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie Organizatora 
pod adresem: ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica. 

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

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią pieniężną, których wynik zależy 
od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
201, poz. 1540 ze zm.). 

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępuje niezgodnie z Regulaminem, z 
przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego, nieetycznie, Organizator jest uprawniony do 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub do wstrzymania przekazania Nagrody, jej odebrania lub odmowy jej 
przekazania, do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

 


