REGULAMIN KONKURSU
„Wytypuj kto dziś wygra mecz”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 06.09.2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu pod nazwą: „Wytypuj kto dziś wygra mecz” („Konkurs”) jest firma Metzink
Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-248 Poznań, ul. Jana Czochralskiego 4,
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 06 września 2019 r. od godziny 15:00 do dnia 08
września 2019 r. do godziny 14:00.
3. Fundatorem nagród jest Firma Metzink Sp. z o.o.
4. 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.

Metzink Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 4, 61-248 Poznań | T: (61) 653 15 03 E: handel@metzink.pl | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000471922 | NIP: 7792415110 | REGON: 302494184

§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Nagrodą w Konkursie jest Replika koszulki reprezentacji Polski o wartości rynkowej 130 zł brutto.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie do dnia 08 września 2019 r. do godziny 14:00.
trzech następujących czynności:

a) Napisanie w komentarzu, kto wygra sobotnie spotkanie Polska vs Argentyna w koszykówkę
mężczyzn. (np. Wygra Polska, Wygra Argentyna)
b) Polubić post konkursowy przy pomocy dowolnej reakcji ”Lubię to!”. ”Super”, ”Ha
ha”, ”Wow”, ”Przykro mi”. ”Wrr”.
c) Polubić fanpage Firmy Metzink Sp. z o.o..
d) Udostępnić post konkursowy.
2.1. Zgłoszenia z polubieniami prywatnymi oraz niepublicznymi, które nie będą mogły zostać
zweryfikowane przez organizatora, nie będą brały udziału w konkursie.
2.2. Zgłoszenia z udostępnieniem prywatnym oraz niepublicznym, które nie będą mogły zostać
zweryfikowane przez organizatora, nie będą brały udziału w konkursie.
3. Nagrodę otrzyma jeden uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową spośród osób,
które prześlą w komentarzu prawidłową odpowiedź oraz spełnią pozostałe trzy kryteria o których mowa
w punkcie 2 przez.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
5. Organizator ogłosi zwycięzcę w nowym poście na profilu Firmy Metzink Sp. z o.o. na portalu
społecznościowym Facebook.com. O zwycięstwie będzie decydowała Komisja konkursowa. W
przypadku nadesłania przez uczestników dwóch identycznych zgłoszeń, brane pod uwagę będzie
zgłoszenie konkursowe, które pojawiło się wcześniej.
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 „Wymyśl hasło na plandekę” 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 06 sierpnia 2019 roku do 08 sierpnia 2019 roku przez czas trwania
Konkursu.
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