
 

Regulamin konkursu " Walentynki 2017 z INTER-TECH" 

 
§ 1 Organizator konkursu 
 
Organizatorem konkursu „Walentynki 2017 z INTER-TECH” jest P.P.H.U INTER-TECH Piotr Jankowski z 
siedzibą w Zambrowie,ul. Aleja Wojska Polskiego 100. 
 
§ 2 Przedmiot konkursu 
 
Przedmiotem konkursu jest : wysłanie przez portal facebook.com lub drogą mailową na adres 
b.sledziewska@intertech-agro.pl zdjęcia ze swoją drugą połówką (może to być również selfie) 
wklejonego do pinezki, która znajduje się na banerze INTER-TECH - do pobrania na stronie 
www.intertech-agro.pl 
 
§ 3 Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz publikację zdjęcia i imion osób 
znajdujących się na wysłanym zdjęciu. 
 
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby z ich rodzin. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
 
§ 4 Zasady udziału w konkursie 
 
1. Zgłoszenie polega na wysłaniu zdjęcia na adres e-mail b.sledziewska@intertech-agro.pl 
lub w wiadomości przez portal facebook na profilu Organizatora z tytułem "Konkurs walentynkowy". 
Polub naszą stronę Facebook.com i udostępnij informację o konkursie walentynkowym  na swoim 
profilu. 
 
2. Przy  każdym nadesłanym zdjęciu powinno być podane imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w 
konkursie oraz adres korespondecyjny na który zostanie wysłana nagroda w momencie wygranej. 
 
3. Konkurs trwa od 30.01.2017r. do 12.02.2017r. 
 
4. Zdjęcia należy wysłać do 12.02.2017r. do godziny 18.00. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie 
będą przyjmowane. 
 
9. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 13.02.2017r. poprzez portal facebook do godz. 10.00 
 
§ 5 Nagrody 
 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają 
warunki wymienione w Regulaminie. 
 
2. Jury w skład którego wchodzą pracownicy Organizatora wyłoni aż 10 zwycięzców, którzy otrzymają 
nagrody w postaci kosza z ze słodyczami i gadżetami IT. 
 
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w dniu 13.02.2017r.  po ogłoszeniu wyników 

http://www.intertech-agro.pl/


Konkursu na adres pocztowy wskazany przez Uczestników. 
 
§ 6 Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 
Nr 201, poz. 1540) 
 
3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w 
szczególności art.919-921 dotyczące przyrzeczenia publicznego. 
 
4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie 
zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu. 
 


