
 
 

 

Regulamin konkursu  

$1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest właściciel Fanpagea. Organizator ogłasza Konkurs do 

wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.  

2. Dane organizatora konkursu:  Centrum Mody Ślubnej „Ksymena”,  z siedzibą:  

ul. Zwycięstwa 11, Tąpkowice. 

3. Fundatorem nagród jest:  Centrum Mody Ślubnej „Ksymena”,  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 11, 

Tąpkowice. 

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 

współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą byd 

wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia  Konkursu, w tym w celu 

dostarczenia zwycięzcy nagrody.  

5. Dane mogą byd przetwarzane przez Organizatora Konkursu  w celach marketingowych. 

 

 

$2. Słownik pojęć 

1. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com 

 

$3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 8 marca 2015 r. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. W Konkursie może wziąd udział dowolna osoba, która ukooczyła 13 lat i posiada swój profil 

osobowy na portalu Facebook.com. 

4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania nagrody.  

5. Nagrodą w konkursie jest:  1x para butów damskich w kolorze czarnym marki La Boda. Buty i 
rozmiar może wybrad zwycięzca konkursu spośród trzech par butów:  

 buty pełne La Boda, rozmiar 37, kolor czarny 
 buty pełne La Boda, rozmiar 39, kolor czarny 
 buty odkryte La Boda, rozmiar 40, kolor czarny 

Zdjęcia butów stanowiących nagrodę w Konkursieumieszczone są na grafice konkursowej. 
6. Konkurs kooczy się z dniem: 20 marca 2015 r.  
7. Aby wziąd udział w Konkursie i wygrad nagrodę, Użytkownik musi wykonad Zadanie 

Konkursowe. 
8. Zadanie Konkursowe polega na „polubieniu” grafiki konkursowej (kliknięcie „Lubię to”) i 

umieszczeniu w komentarzu pod zdjęciem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Ile 
kryształków Swarovskiego zostało wykorzystanych do ozdobienia jednego buta? 

 
 



 
 

 

 
 

9. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora Konkursu. 
10. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która poprawnie wykona Zadanie Konkursowe i udzieli 

prawidłowej odpowiedzi (lub najbliższej prawdzie) na pytanie konkursowe.  
11. Zwycięzcą Konkursu jest tylko jedna osoba, o jej wyborze decyduje wyłącznie Organizator 

Konkursu. 
 

 
 

$4. Postanowienia końcowe 

1. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.  

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 

podstawie umów cywilnoprawnych , w szczególności pracownicy biorący udział w 

opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny 

(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeostwo) wyżej wymienionych osób. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych przez 
Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami 
życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści 
obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, 
zawierających treści dyskryminujące płed, rasę, narodowośd, religię, język, nawiązujące do 
przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające 
powyższe zasady będą usuwane.  

7. Organizator oświadcza, że treści konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym w 
szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 90, 
poz. 631 ze zm.). 

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd wobec Organizatora i osób trzecich w 
przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.   

 
 
 
 
 
 
 
 
       Regulamin sporządzono dnia 7 marca 2015 r. 


