
Regulamin Konkursu „Przebudzenie wiosny”

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie „Przebudzenie wiosny” jest firma Rolimpex S.A.  
z siedzibą w: 14-200 Iława, ul. Lubawska 7, REGON: 140697515, NIP: 7010041205, KRS: 0000265748, zwana
dalej „Organizatorem”.

Celem  konkursu  jest  popularyzacja  marki  „Najlepsze  Trawy  z  Iławy”  wśród  użytkowników  Internetu  
i mediów społecznościowych.

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  fanów  profilu  „Najlepsze  Trawy  z  Iławy”  w  portalu  Facebook:
https://www.facebook.com/najlepszetrawyzilawy/ (z  wyjątkiem  pracowników  firmy  Rolimpex  S.A.  oraz
członków ich rodzin). Operatorem ww. profilu jest Organizator. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na postanowienia  zawarte w niniejszym regulaminie.

W  celu  przystąpienia   do  konkursu  należy  wykonać  zadanie   z  konkursowego  postu:  „Jakie   są  Twoje
sprawdzone sposoby na przegonienie resztek zimy? Jak sprawić, by nowa pora roku na dobre rozgościła się  
w ogrodowej scenerii?  W krótkim komentarzu poniżej napisz nam Jak budzisz wiosnę w swoim ogrodzie! ”. 

Dopuszczalne jest, aby jeden użytkownik, wysłał więcej niż jedną odpowiedź, jednak właściciel tego samego
konta może zostać nagrodzony tylko raz.

Wypowiedzi wulgarne, szerzące nienawiść czy w inny sposób naruszające standardy społeczności Facebooka,
zostaną usunięte z sekcji komentarzy, a ich autorzy – zdyskwalifikowani.

Organizator nagrodzi autorów 3 najciekawszych zdaniem Organizatora wypowiedzi, którzy opublikowali  swoje
komentarze w okresie  od rozpoczęcia do zakończenia  zabawy .

Konkurs odbędzie się w dniach 11.05.2018- 25.05.2018 . Dnia 25.05.2018 za pośrednictwem postu na profilu
„Najlepsze Trawy z Iławy” zostanie  ogłoszona lista zwycięzców, a laureaci zostaną dodatkowo poinformowani
o  zwycięstwie  za  pośrednictwem  wiadomości  prywatnej  -  opcja  w  portalu  Facebook.  Za  pośrednictwem
wiadomości  prywatnej  laureaci  zostaną poproszeni  o wskazanie swoje dane adresowe, w celu wysłania im
nagrody. Administratorem danych będzie Organizator. Dane te nie będą później przetwarzane, przechowywane
ani przekazywane  innym osobom przez Organizatora. 

Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu. Koszt wysyłki nagród
pokryje Organizator.

W przypadku braku kontaktu/reakcji ze strony laureata w przeciągu 7 dni od opublikowania wyników konkursu,
nagroda zostanie przekazana kolejnej, jeszcze nie nagrodzonej osobie, którą wskaże Organizator. 

 
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt z Organizatorem: 

Rolimpex S.A.
ul. Lubawska 7
14-200 Iława

tel. +48 89 648 24 07
rolimpex@rolimpexsa.pl

https://www.facebook.com/najlepszetrawyzilawy/
mailto:rolimpex@rolimpexsa.pl

