REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Konkursowe wtorki w lutym”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej prowadzonej
w każdy wtorek lutego tj.05.02., 12.02, 19.02., 26.02.2018 r. w związku z odbywającą się akcją
Konkursowe wtorki w lutym, zwaną dalej akcją promocyjną.
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” Sp. z o.o. z
siedzibą w 40-335 Katowice przy ul. Obrońców Westerplatte 81 wpisanym
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego pod numerem KRS 0000056882, NIP 634-013-56-76, zwana dalej Organizatorem.
3. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie za pośrednictwem fanpage Alfa Elektro:
https://www.facebook.com/Alfa-Elektro-425130840948807/
4. Wszelkie działania związane z akcją promocyjną nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizowaną oraz przeprowadzaną akcję promocyjną.
6. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na fanpage Alfa Elektro w związku z akcją
Promocyjną konkursowe wtorki w lutym.
§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i
posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w akcji
promocyjnej jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba nie będąca fanem lub będąca Fanem fanpage Alfa Elektro.
Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” i tym samym otrzymała status Fana fanpage
Alfa Elektro.
3. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest łączne spełnienie warunków określonych w § 2
pkt 1 i 2 oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
4. Biorąc udział w akcji promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
5. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz rodziny pracowników
oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie akcji promocyjnej.
§ 3 Zasady i przebieg akcji promocyjnej
1. W ramach akcji promocyjnej na fanpage Alfa Elektro umieszczony zostanie post z zagadką dla
Uczestników.
2. Przystąpienie do akcji promocyjnej następuje poprzez umieszczenie pod postem w formie
komentarza odpowiedzi na zadane pytanie.
3. Odpowiedź powinna być udzielona przez Uczestnika akcji promocyjnej poprzez umieszczenie
komentarza pod postem akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób
do Organizatora nie wiąże się z udziałem w akcji promocyjnej.
4. Nad przebiegiem akcji promocyjnej czuwa trzyosobowa komisja powołana przez Organizatora.
5. Komisja nagradza poprawną odpowiedź, która zostanie udzielona w odpowiedzi na post z
zadaniem dla Uczestników. Komisja zastrzega, że każdy uczestnik może wziąć udział w zagadce tylko
raz.
6. Przez poprawną odpowiedź Komisja rozumie podanie nazwy produktu, który został ukryty pod
mgłą.
7. W związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej zakazuje się używania słów oraz symboli
powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować

obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa,
orientacja seksualna).
8. Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi zostanie o tym poinformowany na fanpage Alfa
Elektro od razu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi.
9. Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną w formie wysłania do
zwycięzcy wiadomości za pośrednictwem fanpage.
§ 4 Nagrody
1. Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci gadżetu Schneider
Electric.
2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
3. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.
4. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania do Organizatora w formie
prywatnej wiadomości na fanpage Alfa Elektro następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania
c) Adres e-mail
5. Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi powyższe dane w ciągu 48 godzin od dnia
zakończenia akcji promocyjnej. Brak przesłania danych jest równoznaczny z rezygnacją przez
Uczestnika z odbioru nagrody.
§ 5 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi w ramach akcji
promocyjnej, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu
portalu Facebook, norm powszechnie obowiązujących lub dobrych obyczajów
zobowiązuje się niezwłocznie usunąć niewłaściwe treści.
2. Każdy uczestnik odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie,
w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika akcji promocyjnej w przypadku: a) podania
fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w
tym przez osoby poniżej 13. roku życia, b) udziału w akcji promocyjnej przy pomocy kilku kont
użytkowania na Facebooku. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, d) udziału w akcji
promocyjnej osoby poniżej 13. roku życia, e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych
za obelżywe lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym
Organizatora, f) posługiwania się przez uczestnika nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami, g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie w akcji promocyjnej praw autorskich, o ile
takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi lub serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z udziału w akcji promocyjnej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
Organizator prześle uczestnikowi informację o wykluczeniu drogą mailową na adres wskazany na
profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na
profilu Facebook.
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