
REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU Z VOIP24SKLEP.PL 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest VOIP24SKLEP.PL Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy, ul. Karola Libelta 8, 85-080 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000666618, posiadająca NIP: 9671387462.  

2. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu WIĘKSZOŚĆI z dziesięciu lokalizacji ze zdjęć 

zamieszczanych przez organizatora  przez czas trwania konkursu oraz przesłanie odpowiedzi  w 

wiadomości prywatnej za pomocą portalu społecznościowego Facebook do organizatora w 

wyznaczonym terminie.  

3. W odpowiedzi należy podać kraj, nazwę miejscowości  oraz obiektu ze zdjęcia.   

4. Zwycięży osoba, która jako pierwsza poda największą ilość poprawnych odpowiedzi. 

 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie  

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne które:  

a) w momencie dokonania zgłoszenia mają ukończone 18 lat, 

b) w momencie dokonania zgłoszenia posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

c) są fanami profilu „voip24sklep.pl” na portalu Facebook, tzn. kliknęły przycisk „Lubię to!” na 

stronie: https://www.facebook.com/voip24sklep/, 

d) dokonają zgłoszenia swojego udziału w Konkursie tzn. prześlą  prawidłową odpowiedź w 

wiadomości prywatnej za pomocą portalu społecznościowego Facebook, 

e) spełnią pozostałe warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.  

2. Ze względu na fakt, że konkurs odbywa się na portalu Facebook, przesłanie przez danego 

Uczestnika zgłoszenia udziału do Konkursu (przesłanie odpowiedzi) jest równoznaczne z zapoznaniem 

się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i z jego akceptacją.  

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu  

1. Konkurs odbywa się w terminie od 28.07.2017 roku do 04.09.2017 roku do godziny 23:59:59.  

2. Konkurs polega na odgadnięciu WIĘKSZOŚCI z dziesięciu lokalizacji ze zdjęć zamieszczanych przez 

organizatora przez czas trwania konkursu oraz przesłanie odpowiedzi w wiadomości prywatnej do 

organizatora w wyznaczonym terminie.   

https://www.facebook.com/voip24sklep/


3. W odpowiedzi należy podać kraj, nazwę miejscowości  oraz obiektu ze zdjęcia.   

4. Zwycięży osoba, która jako pierwsza poda największą ilość poprawnych odpowiedzi. 

UWAGA: Proszę nie sugerować się pinezkami zamieszczonymi na grafice konkursowej – nie są one 

oznaczeniem lokalizacji, a wyłącznie elementem dekoracyjnym. 

5. Odpowiedzi wysłane po terminie, lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego 

Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie.  

6. Każdy Uczestnik może przesłać  tylko jedną odpowiedź (jedną nazwę lokalizacji) do każdej 

fotografii. Kolejne propozycje dotyczące tej samej fotografii nie będą brane pod uwagę.  

7. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie organizator wyłoni jednego 

zwycięzcę – osobę, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi co do wszystkich lokalizacji.  

8. Imię i nazwisko lub nazwa profilu uczestnika uznanego za zwycięzcę zostanie opublikowane w 

komentarzu na Profilu https://www.facebook.com/voip24sklep/. 

 

§ 4 Dane osobowe  

1. Uczestnik uznany za zwycięzcę będzie zobowiązani do nadesłania za pomocą portalu 

społecznościowego Facebook następujących informacji:  

a) swojego imienia i nazwiska,  

b) danych niezbędnych do przesłania nagrody. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku; na cele wskazane powyżej w ustępie 1.  

4.Osobie, której w/w dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich 

poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

 

§ 5 Nagrody  

1. Organizator przewiduje jedną nagrodę w postaci słuchawek Jabra oraz gadżetów reklamowych 

organizatora.  

2. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania 

nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników 

konkursu. 

 

 



§ 6. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu  https://www.facebook.com/voip24sklep/.w zakładce 

notatki, oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania 

konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez uczestników. 

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji. 

 


