Regulamin Konkursu
"Łap koszyk"
(dalej "Regulamin")

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. "Konkurs" – akcja promocyjna pt. "Łap koszyk" prowadzona na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem,
2. "Organizator" – PRO-EXPERT Łukasz Górski Sp. Kom. z siedzibą w Rzeszowie,
35-307 Rzeszów, ul. Armii Krajowej 4a, NIP: 8133671795, wpisany w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000415271
3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego
prawa, biorąca udział w Konkursie.
4. „Zwycięzca“ - Uczestnik Konkursu "Łap koszyk", który spełnił warunki Konkursu i został
wylosowany jako osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie "Łap koszyk" .
5. „Profile facebook“, „Fanpage“, „Media społecznościowe“ - profil/strona założona na stronie
facebook.com dla Salonu Łazienek Blu Jarosław, istniejąca pod adresem:
https://www.facebook.com/BluJaroslaw/.
6. „Storna internetowa“ – strona internetowa znajdująca się pod adresem: http://www.proexpert.com.pl/

§2
Postanowienia ogólne
1. Konkurs trwa od dnia 04.06.2019 roku do dnia 17.06.2019 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i losowanie nagrody odbędzie się 19.06.2019 roku o godzinie 9:00
w Salonie sprzedaży w Jarosławiu przy ul. Tarnowskiego 20a. Na naszych profilach facebook,
zostanie zamieszczony film z losowania nagrody.
3.Wyznaczony przez Organizatora pracownik będzie sprawował kontrolę nad poprawnym
spełnieniem zasad Konkursu przez Uczestników.
4.Spośród osób, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wszystkie warunki Konkursu zostanie

wylosowany Zwycięzca.
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Salonie sprzedaży Łazienek Blu w Jarosławiu.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
7. Jeżeli osoby wymienione w §2 pkt. 6 wezmą udział w Konkursie, pomimo spełnienia
wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do losowania
nagrody.

§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby stać się Uczestnikiem Konkursu "Łap koszyk" należy:
a) polubić Fanpage Salonu Łazienek BLU Jarosław
b) udostępnić publicznie na swoim profilu facebook post Konkursowy
c) uzasadnić (skomentować) pod postem konkursowym, która wizualizacja jest najładniejsza i
zaprosić do zabawy 3 osoby
2. Bez względu na ilość skomentowanych wizualizacji, każdy Uczestnik ma tylko jedną szansę na
wygraną.
3. Nagroda wymieniona w §4 nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent
pieniężny.
4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia
potwierdzającego odbiór nagrody na Stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz
w Mediach społecznościowych.
5. Zwycięzca Konkursu odbierze nagrodę osobiście. Organizator nie przewiduje wysyłania nagrody
za pośrednictwem Poczty Polskiej czy innych firm kurierskich.

§4
Nagroda w Konkursie
1. Nagrodą w Konkursie jest Kosz upominkowy ufundowany przez Organizatora.

2. Zdjęcie Kosza upominkowego przedstawia zawartość kosza i stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyposażeniu Kosza
upominkowego.
§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres
Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni od daty zakończenia
akcji.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
W tym samym terminie zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym. Ewentualne
reklamacje Organizator będzie rozpatrywał na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na Stronie internetowej Organizatora Konkursu
w zakładce aktualności, w Salonie sprzedaży w miejscu organizowania Konkursu oraz w siedzibie
firmy pod adresem wskazanym w §1 pkt. 2.
2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian treści niniejszego Regulaminu.
W przypadku wprowadzenia ww. zmian, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst
zmienionego Regulaminu w miejscach wyszczególnionych w §6 pkt. 1. Wprowadzone zmiany nie
naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
6. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym samym
czasie przez Organizatora.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Nagroda w Konkursie jest zwolniona z opodatkowania w myśl art 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
9.Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych osób biorących udział
w Konkursie jak również zgłaszających reklamacje. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
obowiązków wynikających z przeprowadzonego Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne, jednakże
konieczne do przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom biorącym udział
w Konkursie i zgłaszającym reklamacje przysługuje prawo wglądu do swoich danych, prawo ich
poprawiania oraz zaprzestania ich przetwarzania.
10. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od wylosowania, Organizator ma
prawo ogłosić ponowne losowanie, spośród pozostałych wypełnionych kuponów. O ponownym
terminie losowania Organizator poinformuje na swojej Stronie internetowej oraz w Mediach
społecznościowych.
11. Nagroda nie może być przedmiotem sprzedaży, aukcji internetowych i innych form czerpania
korzyści przez Zwycięzcę konkursu.

