REGULAMIN Konkursu "Twój wymarzony Dzień Kobiet "

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bukowińska 26b lok. 40, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000515323, NIP 521-36-75-960,
REGON 147335420, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł. (zwana dalej „Organizatorem” lub
„Fyrklövern”). Fyrklövern Sp. z o.o jest członkiem Stowarzyszenia Marketingu
Bezpośredniego i przestrzega postanowień Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia, z którym
można się zapoznać na stronie www.smb.pl/kodeks_etyczny.
2. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.Fyrklövern.pl w formie
umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie/zapoznanie się przez Uczestnika w
dowolnym czasie.
3. Konkurs jest organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy Kodeks
Cywilny.
5. Konkurs trwa od 8 marca 2016 r do 15 marca 2016 r. (dalej jako: Okres trwania
Konkursu)
6. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu,
Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
8. Organizator oświadcza, iż niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związany.
9. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej
odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook, która spełnia
łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie
(dalej „Uczestnik”).
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w Okresie trwania Konkursu:
a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
b. odpowiedzieć na pytanie konkursowe - "Twój wymarzony Dzień Kobiet " - jak
chciałabyś go spędzić? umieszczone na Funpage’u Organizatora w serwisie
Faceboook, dostępnym pod adresem
https://business.facebook.com/FyrklovernPolska/?business_id=965142393545.
Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna zostać umieszczona pod postem
Organizatora, zawierającym pytanie konkursowe.
4. Każdy z Uczestników ma prawo do udzielenia tylko jednej odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
§ 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową w dniu 16 marca
2016 roku.
2. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora.
3. Komisja konkursowa wybierze pięciu zwycięzców Konkursu oceniając odpowiedź na
pytanie konkursowe, pod kątem następujących kryteriów: oryginalność, kreatywność,
pomysłowość.
4. Organizator ogłosi listę zwycięzców Konkursu na swoim Fanpage’u w dniu 16 marca
2016 roku.
5. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma:
a) nagrody rzeczowe w postaci porcelanowego zestawu kawowego Fyrklovern z serii
„Rose”, w skład którego wchodzą dwie filiżanki ze spodkami, dwa talerzyki deserowe
oraz patera wraz z
b) nagrodami pieniężnymi (do każdego Serwisu Kawowego) w wysokości 11,11% wartości
Serwisu Kawowego tj. w wysokości odpowiadającej wartości podatku należnego od nagród.
6. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 5 pkt. b., zostaną automatycznie pobrane przez
Organizatora Konkursu na poczet podatku dochodowego i odprowadzone na rachunek
właściwego urzędu skarbowego
7. Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi w formie wypełnionego
Oświadczenia, wszelkich dotyczących go danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora

obowiązku z ust. 3 powyżej. Brak podania ww. danych spowoduje brak możliwości wydania
zwycięzcy nagród, o których mowa w ust. 5 powyżej.

8. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
9. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
10. Nagrody będą wysyłane Kurierem na adresy zwycięzców Konkursu. Organizator
skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu 5 dni od
dnia ich wyłonienia, w celu ustalenia adresów pod które mają zostać wysłane nagrody.
Organizator wyśle nagrody niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 od dnia ustalenia
adresów zwycięzców konkursu w sposób opisany powyżej.
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
Konkursu, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis
przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności
wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i
zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich
praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych osób posiadających konto w serwisie
www.facebook.pl jest serwis Facebook. Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu w zakresie potrzebnym do wzięcia udziału w Konkursie jest
Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji konkursu,
wysyłki nagród, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i
ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator skontaktuje się z uczestnikiem w celu ustalenia adresu wysyłki nagrody.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2016 r.

