REGULAMIN KONKURSU MUNDIAL 2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mundial 2018”
2. Organizatorem Konkursu jest Liberty Poland S.A., ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
tel./faks +48 32 39 70 100, www.liberty.eu
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Liberty Poland S.A., ul. Katowicka 47, 41500 Chorzów, tel./faks +48 32 39 70 100, www.liberty.eu

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/agadka24pl/notifications/ w dniach 18 czerwca – 19
czerwca 2018 roku (do godziny 16:00).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) 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 §
1 pkt 2.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i
zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na
profilu facebook-owym https://www.facebook.com/agadka24pl/notifications/
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
a) Dwa różowe parawany plażowe z logiem firmy Motorola , o wartości 45 zł
brutto każdy.(nagroda główna)
b) 15 klaskaczy kibica(nagroda pocieszenia) które zostaną przyznane pierwszym
15 osobą które skomentują post i nie będą odbiorcami nagrody głównej.

2. Zdobywcami nagród głównych w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję
Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
https://www.facebook.com/agadka24pl/notifications/ zamieszczą wpis, zawierający
odpowiedź na temat: Wymień trzy powody, dla których warto kibicować Polskiej
reprezentacji oraz prawidłowo wytypują wynik meczu Polska- Senegal który rozpocznie
się 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Otrzymaną nagrodę będzie można odebrać w siedzibie firmy Liberty Poland S.A., ul.
Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel./faks +48 32 39 70 100, www.liberty.eu
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Liberty Poland S.A., ul. Katowicka 47,
41-500 Chorzów, tel./faks +48 32 39 70 100, www.liberty.eu

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. 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.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także
zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie
w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i
otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie na adres Organizatora
wskazany w pkt 2 Regulaminu Promocji z dopiskiem „Mundial 2018”.
4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.agadka24.pl

