REGULAMIN KONKURSU
FIRMY ASKLEPIOS MAŁGORZATA JANIA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs – Wygraj Torebki Na Psie
Odchody ANIMALS”.
2. Czas trwania konkursu - do 16 kwietnia 2017. Ogłoszenie wyników nastąpi w
dniu 17.04.2017.
3. Organizatorem Konkursu jest Asklepios Małgorzata Jania, ul. Przyjaciół
Żołnierza 120, Szczecin.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „Animals - Torebki do
sprzątania po psach z łopatką” na Facebooku.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w
Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika
zgodnie z § 2 pkt 1.
§3
ZADANIE KONKURSOWE
1. Na czym polega zadanie konkursowe:
- Polub profil na Facebook’u „Animals - Torebki do sprzątania po psach z
łopatką”,
- Udostępnij wpis informujący o konkursie na swojej tablicy,
- W komentarzach pod postem, wyślij zdjęcie „Jak Twój pies wita Wiosnę?” .
Wyniki konkursu opublikujemy na naszym profilu na Facebooku.

§4
NAGRODY

1. W konkursie są przewidziane trzy równorzędne nagrody. Nagrodę stanowi
zestaw, na który składa się:
a)
b)
c)
d)

Pakiet 10 szt. Papierowych torebek z łopatką Animals,
Plakat promujący sprzątanie po psie Animals,
Naklejka Animals – „Pokaż klasę, posprzątaj po swoim pupilku!”,
Pojemnik na biurko na długopisy - gadżet w formie mini kubełka na
śmieci,
e) notatnik Asklepios,

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej
wiadomości na Facebooku oraz w nowym poście na profilu Animals Torebki do sprzątania po psach z łopatką na Facebooku.
4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik
Asklepios Małgorzata Jania.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagrody.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania
go na profilu Animals - Torebki do sprzątania po psach z łopatką.

2. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji
korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną
odpowiedzialność.

