REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Życzenia dla Babci i Dziadka”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Arhelan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 17-100 Bielsk Podlaski,
Al. Piłsudskiego 45, NIP 543-000-14-47 (zwanym dalej „Organizatorem”).

§2 OBSZAR I CZAS TRWANIA
1. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„Regulaminem”.
2. Okres trwania konkursu: od 19.01.2018 r. do 22.01.2018 r.
§3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), która posiada profil w serwisie www.facebook.com z danymi zgodnymi z
prawdą.
2. Zgłoszenia konkursowego w imieniu dziecka powinien dokonać opiekun prawny dziecka lub opiekun, wychowawca
instytucji tj. przedszkole, szkoła.
3. Uczestnik Konkursu powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku
wyłącznie z prawdziwymi danymi.
4. Uczestnik Konkursu nie może być osobą będącą pracownikiem Organizatora, będącą pracownikiem spółek zależnych
od Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa).

§4 ZASADY KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone
w Regulaminie, w szczególności:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej
https://www.facebook.com/SklepyArhelan, www.arhelan.com.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;
b) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronie
https://www.facebook.comSklepyArhelan na zasadzie postu zamieszczanego na „tablicy” wyżej
wymienionej strony www poprzez umieszczenie komentarza pod postem zgodne z zadaniem konkursowym.
2. W czasie trwania Konkursu można nadsyłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia Konkursowego, w szczególności w
przypadku:
a) nie zawarcia w zgłoszeniu Konkursowym wszystkich elementów wymaganych przez Organizatora;
b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz
prawa do ochrony wizerunku;
d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich
elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie
spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie, w tym:
a) podaje nieprawdziwe dane;
b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair
play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek
lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
5. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zgłoszenie
Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i
gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
§5 NAGRODY
7. Zwycięzcami konkursu będzie 10 (dziesięć) osób, które nadeślą najciekawsze Zgłoszenia Konkursowe.
1. Wyboru najlepszych prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez
Uczestników. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jej
członków.
3. Kryterium wyboru najlepszej pracy konkursowej przez Komisję stanowić będą w szczególności następujące elementy:
oryginalność pomysłu, zgodność z tematyką.
4. Nagrodami w konkursie jest 10 (dziesięć) kalendarzy ściennych na 2018 rok z logo Arhelan z możliwością wyboru
rodzaju kalendarza przez zwycięzcę.
5. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
6. Organizator opublikuje listę zwycięskich zgłoszeń Konkursowych na stronie internetowej
https://www.facebook.com/SklepyArhelan. Publikacja zwycięzców nastąpi w terminie do 24 stycznia 2018 r.
Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt za pomocą poczty elektronicznej z Organizatorem celem ustalenia sposobu
przekazania nagrody.
7. Uczestnik, z którym nie udało się skontaktować, traci prawo do nagrody.
8. Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni od momentu zakończenia konkursu wysłać nagrodę do podanego przez
uczestnika punktu sieci Arhelan.
9. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania nagrody przez Zwycięzcę, nagrodę w jego imieniu może
odebrać Pełnomocnik na podstawie upoważnienia do odbioru nagrody w imieniu Zwycięzcy. Upoważnienie musi
określać: dane Zwycięzcy (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości) oraz dane Pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości). Pełnomocnik musi mieć ukończone 18 lat i wyrazić zgodę na wykorzystanie jego wizerunku
we wszelkich materiałach dokumentujących przebieg konkursu.
10. Warunki wydania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie:
a) stawienie się we wskazanym punkcie sieci Arhelan wraz z dokumentem tożsamości;
b) posiadanie poprawnego upoważnienia zwycięzcy oraz kserokopię jego dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości – jeżeli nagrodę odbiera Pełnomocnik.
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§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
Organizator ma prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku podejrzenia oszustwa oraz w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres
organizatora. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej
reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres. Decyzja organizatora w
przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Wiążące warunki Konkursu określone są w niniejszym regulaminie i wszelkie informacje o Konkursie podane w
materiałach reklamowych i ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacje o wprowadzeniu zmian w
Regulaminie zostaną opublikowane na stronie www.arhelan.com.pl, oraz na fanpage-u Organizatora
www.facebook.com/SklepyArhelan. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik przystępując do Konkursu
oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki Regulaminu oraz zapewnia, iż
spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.
Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie organizatora.
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz
ewentualne reklamacje.
Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich
danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych
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zebranych podczas niniejszego konkursu jest -w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie. Przetwarzane są dane osobowe
obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego, nazwa konta w serwisie
www.facebook.com.
Organizator ma prawo zamieścić imię/imiona, nazwisko, miejscowość z której pochodzi zwycięzca, jego wizerunek
oraz treść zgłoszenia wraz ze zdjęciami na swojej stronie internetowej www.arhelan.com.pl oraz na fanpage-u
www.facebook.com/SklepyArhelan.
Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie organizatora, na stronie www.arhelan.com.pl oraz na
www.facebook.com/SklepyArhelan
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r, Nr 201,poz.1540).
Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

Data: 18.01.2018

Organizator: Arhelan Spółka z

ograniczoną odpowiedzialności Sp.k.

