
REGULAMIN 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs firmy „td design” zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez właściciela firmy. 

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z kontaktu z fanami za pośrednictwem portalu 

facebook. Odpowiedzi konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego 

Facebook http://www.facebook.com (dalej „Portal Facebook”) na stronie ” znajdującej się pod 

adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/reklamaslaskie/?fref=ts 

2. Konkurs będzie trwał od godz. 14:00 dnia 29.10.2015 r. do godz. 20:00 dnia 29.11.2015 r. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest:  

1) osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych  

2) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą 

swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 

Regulaminie. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest : 

- polubienie fanpage „td design” znajdującego się pod adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/reklamaslaskie/?fref=ts  

- polubienie posta konkursowego 

- odpowiedzenie w komentarzu postu konkursowego na pytanie: „Jak skutecznie pozyskiwać 

klientów swojego biznesu?” 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie czynności określonych w pkt. 1  

§ 3. 

3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie 3 punkty konkursu, dodatkowo 

udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

5.Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na profilu facebook „td design”, a 

Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie prywatnej wiadomości 

mailowej lub na jego prywatne konto w Portalu Facebook. 

§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest wykonanie strony internetowej (do 10 podstron) oraz jej 

pozycjonowanie na 3 frazy podane przez zwycięzcę, do 1 000 000 wyszukiwań w Google.pl przez 

okres 12 miesięcy. 

https://www.facebook.com/reklamaslaskie/?fref=ts


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. 

zm.). 

Administratorem danych osobowych w konkursie jest: Agencja reklamowo-marketingowa td design. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik 

ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu 

danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook . 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym 

czasie. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 


