
REGULAMIN KONKURSU 

„Weź kogoś na sushi” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Weź kogoś na sushi” na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest NOPOPANATO Agencja Kreaktywna z siedzibą w 

Płocku  (09-402), przy ul. Mickiewicza 23 lok. 54, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 774-275-80-26. 

c. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej na 

portalu Facebook znajdującej się pod adresem: www.facebook.com/plockrabatem. 

d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba 

niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, jeśli uzyska pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w 

konkursie. 

e. „Nagroda Główna” – 1 Voucher do zrealizowania w Sushi Kushi w Płocku (ul. Dworcowa 46) o 

wartości 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto). 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że 

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik 

zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej na portalu 

Facebook pod adresem: www.facebook.com/plockrabatem. 

3. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera, ani nie przeprowadza powyższego konkursu, nie 

odpowiada również za jego treść. 

4. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6. Uczestnik może w konkursie zaproponować maksymalnie trzy komentarze w poście konkursowym, 

za każdym razem zapraszając na wspólne korzystanie z vouchera innego znajomego.  

7. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 

http://www.facebook.com/plockrabatem


8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.01.2016 i trwa do 31.01.2016 do godz. 23:59. Uczestnik tylko w 

tym czasie może zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie poprzez napisanie komentarza w poście 

konkursowym. 

§ 3 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu, do którego odnośnik znajduje się w konkursowym 

poście na portalu Facebook. 

b. Napisać komentarz w poście konkursowym, w którym trzeba wskazać, którego ze swoich 

znajomych uczestnik konkursu chciałby zabrać na wspólne wykorzystanie Nagrody. 

c. We wspomnianym powyżej komentarzu, Uczestnik musi uzasadnić w kreatywny bądź 

humorystyczny sposób, dlaczego akurat wskazanego w komentarzu znajomego chciałby zaprosić na 

wspólne wykorzystanie vouchera. 

d. Zaproszony przez Uczestnika znajomy, musi potwierdzić chęć wspólnego wykorzystania vouchera 

poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” w komentarzu, w którym Uczestnik konkursu zaprosił go na 

wspólne wykorzystanie Nagrody. 

2. Spośród opublikowanych pod postem konkursowym komentarzy Komisja Konkursowa wybierze 1 

(jeden) jej zdaniem najbardziej kreatywny lub humorystyczny, który nagrodzi Nagrodą Główną, którą 

otrzyma 1 Uczestnik za napisanie najbardziej kreatywnego lub humorystycznego uzasadnienia 

zaproszenia znajomego. 

3. Wpisane komentarze w poście konkursowym nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych 

lub naruszających dobra osobiste innych osób. 

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie 

Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

§ 4 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w 

każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 

Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie 

konkursowej. 

§ 5 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26.01.2016 r. 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. 

w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania Nagrody 



oraz zamieszczeniem Zwycięzcy Konkursu (imienia i nazwiska) na stronie 

www.facebook.com/plockrabatem. 

§ 7 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody poprzez ogłoszenie wyniku 

konkursu na stronie www.facebook.com/plockrabatem oraz poprzez przesłanie informacji w 

wiadomości prywatnej w portalu Facebook 

2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do 

wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość. 

Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody 

w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook do użytkownika Płock Rabatem. 

3. Organizator wyda nagrodę Zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 10 

dni roboczych od momentu ogłoszenia wyniku Konkursu. 

http://www.facebook.com/plockrabatem
http://www.facebook.com/plockrabatem

