Regulamin konkursu walentynkowego „Podziel się z nami ukochanymi
zakupami”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Inter-Tech-207055679500169/, P.P.H.U. INTER-TECH
Piotr Jankowski Al. Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów NIP: 7231394497
2. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają
konto na Facebooku.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich
rodzin.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać własny profil na Facebooku
2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz publikację
nadesłanego zdjęcia.
3. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
4. Nagrody zostaną wysyłane Kurierem na koszt organizatora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwia udział
w Konkursie

§3
Zasady działu w konkursie
1. Zgłoszenie polega na wysłaniu zdjęcia maszyny, którą Uczestnik zakupił w Firmie
Inter-Tech i pokochał oraz uargumentowaniu swojego wyboru w dwóch zdaniach.
Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: marketing@intertech-agro.pl lub w
wiadomości na portalu Facebook.com. Dodatkowo Uczestnik udostępni informację o
konkursie na swoim profilu.
2. Konkurs trwa od 5.02.2018 r. do 12.02.2018 r.
3. Zdjęcia i argumentację należy wysłać do 12.02.2018 r. do godziny 18:00. Zgłoszenia
wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.02.2018 r. na portalu Facebook do godziny
10:00.

§4
Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełnią warunki wymienione w Regulaminie.
2. Jury w skład którego wchodzą pracownicy Organizatora wyłoni 5 zwycięzców.
3. Nagrody: 2 vouchery dwuosobowe do Koku Sushi na romantyczną kolację dla

dwojga, 3 Vouchery do kina Helios na wybrany seans dla dwojga oraz gadżety IT.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pomocą posta na fanpage
organizatora. Następnie poproszeni w prywatnej wiadomości o przesłanie swojego
adresu na adres e-mail organizatora: marketing@intertech-agro.pl
5. Jeżeli organizator nie będzie w stanie zweryfikować tego czy uczestnik spełnił
wszystkie wymagania konkursowe, np. przez ustawienia prywatności konta uczestnika
na portalu Facebook, zastrzega sobie możliwość unieważnienia uczestnictwa
kandydata w konkursie.

§5
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza
zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
3. W przypadku naruszeń prosimy o kontakt: marketing@intertech-agro.pl
4. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany, ani
finansowany przez portal www.facebook.com.

§6
Polityka prywatności
1. Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez Organizatora
Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania
zwycięzców o wygranej.
2. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane dotyczące jego uczestników zostaną
usunięte.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540)
5. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
w szczególności art.919-921 dotyczące przyrzeczenia publicznego.
6. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu,
zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
regulaminu.

