
1. Organizatorem konkursu jest biuro podróży VÍTKOVICE TOURS s.r.o., zwane dalej "organizatorem".

2. Konkurs odbywa się w terminie 1.8. 2018 – 31.8. 2018.

3. Udział w konkursie może wziąć każda osoba �zyczna, która spełniła warunki konkursu, z wyjątkiem 
osób zatrudnionych przez organizatora.

4. Żeby wziąć udział w konkursie trzeba zamieścić zdjęcie konkursowe w komentarzu pod wpisem 
konkursowym na stronie organizatora na Facebooku.

5. Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

6. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się po zakończeniu konkursu, najpóźniej 14. 9. 2018. Zwycięzcę 
wyłoni organizator. Zwycięży 5 najoryginalniejszych fotogra�i. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie 
organizatora na Facebooku. Biorąc udział w konkursie zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie 
swojego imienia i zdjęcia konkursowego na stronie organizatora na Facebooku.

7. Nagroda w konkursie: koszulka z logo Klubu Neptuna.

8. Jeśli zwycięzca poda niepoprawne dane kontaktowe a organizatorowi nie uda się go powiadomić, 
ewentualnie zwycięzca nie odbierze paczki z nagrodą lub dojdzie do okoliczności, które uniemożliwiają 
organizatorowi przekazania nagrody, i na które organizator nie będzie miał wpływu, zwycięzca traci 
prawo do nagrody.

9. Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są niezmienne, bez możliwości odwołania. Uczestnicy 
biorący udział w konkursie są świadomi tego, że nie mają prawa żądać nagrody o wyższej wartości lub 
w większym zakresie, niż zostało określone przez organizatora. Nagrody nie podlegają wymianie na 
pieniądze lub lub inne świadczenia materialne.

10. Zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Dz.U. każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, które polega na zapisaniu danych osobowych do bazy danych organizatora i informowa-
niu o okolicznościach związanych z niniejszym konkursem. Uczestnik ma prawo do wycofania swojej 
zgody. Oświadczenie o wycofaniu swojej zgody należy kierować drogą pisemną na adres siedziby 
organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, ewentualnie do wstrzymania, 
odłożenia lub anulowania konkursu. Taka decyzja nabiera mocy obowiązującej od daty opublikowania.

12. Facebook nie jest w żaden sposób związany z konkursem. Wszelkie roszczenia związane z konkursem 
należy kierować do organizatora.

13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.

Regulamin konkursu
„Wygraj koszulkę z logo Neptuna“

1.8. – 31.9. 2018

Ważne od 1.8. do 31.8. 2018

5x koszulkę Kluby Neptuna


