
Regulamin konkursu Majowy chillout z Asarto - waga 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w  

Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 218. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski. 

3. Konkurs odbywa się poprzez portal społecznościowy Facebook.  

4. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców, spośród osób które odpowiedzą na pytanie/zadanie 

konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym. 

5. Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców. 

6. Konkurs rozpoczyna się 03.05.2020 i trwa do 10.05.2020 roku, do godziny 23:59. 

7. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.  

 

Nagrody 

8. Nagrodą w konkursie jest elektroniczna waga kuchenna.  

9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. 

10. Uczestnik odpowiada za skontaktowanie się z organizatorem konkursu poprzez wysłanie 

wiadomości prywatnej na fanpage’u Asarto, w czasie 4 dni od ogłoszenia wyników, w celu 

doprecyzowania szczegółów wysyłki nagrody. 

 

Zasady konkursu i wyłaniania zwycięzcy 

11. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba mieszkająca w Polsce, będąca użytkownikiem  

portalu społecznościowego Facebook. 

12. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na 

pytanie „Gdzie pojedziesz w przyszłym roku na majówkę”? 

13. Zwycięzcę wyłoni specjalnie powołane jury. 

14. Zwycięzcą zostanie wybrany autor najciekawszego w opinii jury, komentarza. 

15. Ogłoszenie wyników pojawi się w poście na fanpage’u Asarto, nie później niż 5 dni roboczych od 

zamknięcia konkursu. 

16. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(opublikowanie na fanpage’u Asarto imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu).  

 

Postanowienia końcowe 

 
17. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal 
Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez 
każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 
Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora - POLCAN 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Poznańskiej 218. 


