
Regulamin konkursu 

Firmy BORAM 

 

§ 1. Definicje 

1. „Konkurs” – konkurs firmy BORAM prowadzony jest na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

2. „Organizator” –  Firma BORAM, Adamówka 194, 37-534 Adamówka, woj. 

podkarpackie. 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła lat 18. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1.  Konkurs nie jest związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

Informacje udzielane przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie są informacjami 

udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Zostaną one wykorzystane 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

2.  Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu. 

3.  Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również 

zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 18.02.2019 r. (rozpoczęcie od godz. 

10:00) i potrwa do 25.02.2019 r. (zakończenie o godz. 15:00). Zwycięzców poinformujemy 

w dn. 26.02.2019 r. do godz. 16:00. 

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 



a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, 

b) w komentarzu pod postem zamieszczenie wiersza o swoim patencie na szybkie i dokładne 

mycie okien. 

 

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.  

2. Zadanie konkursowe polega na: 

a)  w komentarzu pod postem zamieszczenie wiersza o swoim patencie na szybkie i dokładne 

mycie okien. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, 

współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby 

związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Komisja Konkursowa spośród osób, które spełnią wszystkie wymogu konkursu wyłoni 

czterech Laureatów z najlepszymi ich zdaniem komentarzami. 

§ 5. Nagrody i ich wydanie 

1.  Laureaci Konkursu otrzymaj nagrodę tj.:  

a) 4 zestawy dla każdego z Laureatów, zawierające: koszulkę, czapkę, notes, długopisy 2x, 

ołówki 2x, kubek. 

2. Organizator przekaże Laureatom Konkursu informację o zwycięstwie w serwisie 

Facebook. 

3.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1.   Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

2.   Serwis Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem konkursu oraz nie ponosi za niego 

odpowiedzialności. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora konkursu. 

2.   Zgłoszenie się Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia konkursu i  publikowania związanych z konkursem informacji. 

 


