
REGULAMIN KONKURSU
Wymyśl zwariowane hasło na koszulkę 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymyśl zwariowane hasło na koszulkę”.
2. Organizatorem  Konkursu  oraz  fundatorem  nagrody jest  Arkonsoft  sp.  z  o.o.,  prowadząca

działalność  pod  adresem:  ul.  Adama  Mickiewicza  32  28-200  Staszów,  o  nadanym  numerze
identyfikacji podatkowej (NIP): 0000705549, o nadanym numerze REGON: 368871698, o nadanym
numerze KRS: 0000705549.

3. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  wyłącznie  w  Internecie,  na  fanpage'u
https://www.facebook.com/arkondesign w terminie 09-27.12.2022

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w
w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 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. 

b) Nie jest pracownikiem Arkonsoft sp. z o. o.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1,
b) osoba  biorąca  udział  w  konkursie  musi  wypełnić  zadanie  konkursowe,  polegające  na

wymyśleniu hasła na koszulkę
c) komentarz zawierający wymyślone hasło będący jednocześnie zgłoszeniem do wzięcia udziału

w  konkursie  powinien  zostać  zamieszczony  pod  postem  konkursowym  na  fanpage'u
ArkonDesign (adres fanpage'a zawarto w §1 pkt 3)

d) zgłoszone  hasła  nie  mogą  być  wulgarne  bądź  zawierające  treści  niezgodne  z  dobrymi
obyczajami. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy z takimi
hasłami.  Równoznaczne  jest  to  z  jednoczesną  dyskwalifikacją  uczestnika,  którego  kolejne
zgłoszenia nie będą brane pod uwagę

e) zgłoszony komentarz może brać udział tylko w jednym konkursie,
f) zgłoszenie hasła do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą  w  Konkursie  jest  koszulka  z  nadrukowanym  hasłem  wymyślonym  przez  zwycięzcę
konkursu.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie  jest Uczestnik,  który  opublikuje wymyślone przez siebie hasło
zachowując wymogi zawarte w  §2 pkt 3. Przy wyborze zwycięzcy będą brane pod uwagę takie
aspekty jak: kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru i ogólne brzmienie hasła.

https://www.facebook.com/arkondesign


3. Zwycięzców wyłania Komisja Konkursowa w składzie: Karol Maj, Weronika Kozieł, Patrycja Reks.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  interpretacji  i  postanowień  tego  Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na fanpage'u Arkondesign (§1 pkt 3) 29.12.2022r.

6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu)
dni roboczych od zakończenia Konkursu.

7. Celem  potwierdzenia  chęci  przyjęcia  nagrody,  powiadomiony  Laureat  powinien  odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres kontakt@arkondesign.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania
powiadomienia, pod rygorem  utraty prawa do nagrody.

8. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Arkonsoft sp. z o.o., na
adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych
przez Laureata.

9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
konkurs prowadzony przez JDM Sp. z o.o.

10.Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany  przez  serwis
Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując  do  Konkursu  i  akceptując  niniejszy  regulamin  Uczestnik  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie  podanych  przez  niego  na  portalu  Faceboook  danych  osobowych.  Dane  będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych  czynności  konkursowych.  Zmieniony  Regulamin  obowiązuje  od  czasu
opublikowania go na stronie https://stronywww.arkondesign.pl/konkurs-swiateczny


