Regulamin Konkursu pt. „Rodzinne kibicowanie” „Pruszyński” Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 z siedzibą w Sokołowie ul.
Sokołowska 32 B, 05-806 Komorów.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „” zwanego dalej: „Konkursem” jest
„Pruszyński” Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 z
siedzibą w Sokołowie,
ul. Sokołowska 32 B, 05-806 Komorów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000054020,NIP 534-21-39-235.
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie „Rodzinne kibicowanie”. (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od dn. 26.08.2019 r. do 27.08.2019 r. do godziny 15:00.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez
Facebook.
5. Celem Konkursu jest wzbudzenie wśród Uczestników zainteresowania
marką Blachy Pruszyński oraz zachęcenie ich do zakupu produktów tej
marki.
6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
7. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w „Pruszyński”
Sp. z o.o., 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 z siedzibą w
Sokołowie,
ul. Sokołowska 32 B, 05-806 Komorów.
8. Konkurs jest prowadzony na stronie Blachy Pruszyński
www.facebook.com
9. Fundatorem nagród w Konkursie jest „Pruszyński” Sp z o.o., 02-486
Warszawa, Al. Jerozolimskie 214, z siedzibą w Sokołowie ul. Sokołowska
32 B, 05-806 Komorów.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Konkursu może zostać
wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem
portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Pruszyński” Sp z o.o.
02-486, Warszawa , Al. Jerozolimskie 214 z siedzibą w Sokołowie,
ul. Sokołowska 32 B, 05-806 Komorów.
3. Każdy uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w konkursie.
4. W przypadku wygrania nagrody Uczestnicy zgadzają się na
opublikowanie imienia i nazwiska, jakim posługują się na swoim profilu
na liście zwycięzców Konkursu na profilu Blachy Pruszyński w serwisie
Facebook.
5. Prace powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie
uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym
lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź
naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste
i prawa autorskie).
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.Treść konkursu.
KONKURS!!!!!
Zapraszamy w dniach od 26.08.2019 do 27.08.2019 do godziny 15:00 do
wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać rodzinny pakiet biletów
na mecz podczas Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet w Łodzi.
Każdy, kto odpowie na posta konkursowego ma szansę wygrać rodzinny pakiet
biletów (dla 4 osób) na mecz polskiej reprezentacji w dniach: 28.08.2019,
29.08.2019, 01.09.2019 lub 04.09.2019 (wybrany dzień należy podać w
komentarzu razem z zadaniem konkursowym).
Zadaniem konkursowym jest umieszczenie pod naszym postem zdjęcia
pokazującego jak wygląda Państwa rodzinne kibicowanie.
Spośród najciekawszych zdjęć wybierzemy czterech szczęśliwców, którzy
otrzymają zaproszenie na wybrany przez siebie dzień na rozgrywki do
Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet w Łodzi.
Zaproś znajomych do konkursu😀
Regulamin dostępny na naszej stronie www.pruszynski.com.pl

2. W celu rozstrzygnięcia konkursu „Pruszyński” Sp. z o.o., z siedzibą
w Sokołowie ul. Sokołowska 32 B 05-806 Komorów, powołuje komisję,

w skład, której wchodzi trzech pracowników firmy BP wyznaczonych
przez Dyrektor Marketingu Małgorzatę Lubczyńską.
3. Zadanie konkursowe należy spełnić na fanpage’u Blachy Pruszyński, w
komentarzu pod postem o konkursie w dniach od 26 do 27 sierpnia 2019
do godziny 15:00.
4. Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w ciągu 1 dnia od daty
zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
5. Uczestnicy (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody zgodnie z §5.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez
Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda
przechodzi na rzecz Fundatora.
7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.
Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału
w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem,
dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem
serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale za pośrednictwem osób trzecich;
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego
niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d. opublikują zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również
przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez
Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału
w Konkursie.
3. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów)
zamieszczanych przez Uczestników na tablicy publicznej.
§ 5 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są cztery rodzinne pakiety biletów (1 pakiet = 4
bilety), po jednym pakiecie na każdy dzień rozgrywek podczas Mistrzostw
Europy w Siatkówce Kobiet w Łodzi 28.08.2019, 29.08.2019, 01.09.2019 i
04.09.2019.

2. Wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł (siedmiuset sześćdziesięciu
złotych) i w związku z powyższym Laureaci, będący osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej, korzystają ze zwolnienia od
opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
3. Zwolnienie od podatku nie dotyczy nagrody otrzymanej przez podatnika
w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością
gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.
4. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest udzielenie wymaganych
zgód, które zostaną przesłane Laureatowi w wiadomości, wraz z decyzją
Komisji o wynikach konkursu.
6. Zwycięzca nagrodę odbiera osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu z
organizatorem.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie
pisemnej na adres: Pruszyński Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowie ul.
Sokołowska 32 B 05-806 Komorów, z dopiskiem „Rodzinne
kibicowanie”.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników. Decyduje data stempla pocztowego - data
nadania.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji),
w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania
przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego
awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczestnik konkursu
wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich
danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie
w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez
Organizatora. Laureat konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia
i nazwiska.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik
konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
4. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj.: Dz. U. z 2015 poz.2135 ze zmianami).
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników
konkursu innym podmiotom.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy Pruszyński Sp. z o.o.,
ul. Sokołowska 32 B 05-806 Komorów.
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje
warunki Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

