REGULAMIN KONKURSU
„Wytypuj wynik Wielkiego Finału i wygraj super nagrodę”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 13.07.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu pod nazwą: „Wytypuj wynik Wielkiego Finału i wygraj super nagrodę”
(„Konkurs”) jest firma Metzink Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-248
Poznań, Dziadoszańska 10, NIP: 7792415110, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471922.
§ 2 .TERMIN, MIEJSCE I CEL KONKURSU
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym fanpage’u Metzink
Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook.com.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 13 lipca 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 15 lipca
2018 r. do godziny 16:35.
3. Celem Konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Organizatora.
4. Fundatorem nagród jest Firma Metzink Sp. z o.o.
5. Konkurs odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, o których mowa w §4 Regulaminu.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1) pracownicy Organizatora lub osoby wykonujące na rzecz Organizatora czynności na podstawie
umowy cywilnoprawnej,
2) członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 1) powyżej, przy czym za członków rodziny w
rozumieniu Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także
wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka, osób wskazanych w pkt 1) powyżej.
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§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Nagrodą w Konkursie jest narzędzie dekarskie „Zamykacz do rąbka pojedynczego 220mm” o
wartości rynkowej 400 zł brutto.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie do dnia 15 lipca do godz. 16:35 trzech
następujących czynności:

a) Wytypowanie, pod konkursowym postem, wyniku meczu Francja – Chorwacja ze spotkania
finałowego Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 w Rosji. Wynik należy podać dokładnie w takim
samym schemacie jak w przykładzie - „Francja X : X Chorwacja„, gdzie X to ilość strzelonych goli
danej drużyny. Wyniki podawane w innej formie nie będą brane pod uwagę.
b) Polubić post konkursowy przy pomocy reakcji „Lubię to!”.
c) Polubić fanpage Firmy Metzink Sp. z o.o.
2.1 Zgłoszenia z polubieniami prywatnymi oraz niepublicznymi, które nie będą mogły zostać
zweryfikowane przez organizatora, nie będą brały udziału w konkursie.
3. Nagrodę otrzyma jeden uczestnik, który zostanie wybrany spośród osób, które podadzą prawidłowy
wynik meczu i spełnią pozostałe dwa kryteria o których mowa w punkcie 2.
4. Jeśli nie padnie prawidłowy typ wyniku danego meczu, wtedy nagroda przechodzi na kolejny
konkurs.
5. Organizator ogłosi zwycięzce w nowym poście na profilu Firmy Metzink Sp. z o.o. na portalu
społecznościowym Facebook.com. O zwycięstwie nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
6. Zwycięzca, w wiadomości prywatnej do Organizatora, zobowiązany jest przekazać swoje dane (imię,
nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania) w celu wysyłki nagrody.
7. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia Nagrody, jeżeli Uczestnik
podał błędne dane kontaktowe, jeżeli informacja o zmianie danych nie została przekazana
Organizatorowi oraz gdy Uczestnik ma wyłączoną możliwość odczytu wiadomości prywatnych na
portalu społecznościowym Facebook.com.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal
społecznościowy Facebook, ani z nim związany. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi
odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu z tytułu organizacji Konkursu.
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§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora określonych niniejszym
regulaminem, w szczególności przesłania Nagrody.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
5. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7. Regulamin Konkursu „Wytypuj wynik Wielkiego Finału i wygraj super nagrodę ” dostępny jest na
oficjalnym fanpage’u Metzink Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook.com oraz na stronie
www.metzink.pl.
8. Organizator ponosi koszty doręczenia Nagrody przyznanej w Konkursie.
9. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu
rozstrzygane będą przez Organizatora.
10. Organizator zastrzega, że Regulamin oraz warunki uczestnictwa w Konkursie mogą ulec zmianie w
każdym czasie, przy czym zmiana ta nie może naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu, na
podstawie dotychczasowego Regulaminu.
11. W kwestiach nieregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 13 lipca 2018 roku do 15 lipca 2018 roku przez czas trwania Konkursu.
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