§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem i fundatorem konkursu jest „Biurkom Flampol ” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szeligowe, 78-325 Redło wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177976, posiadająca REGON 330024901,
numer NIP 669 – 050 – 11 -76, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać osoba fizyczna, która
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu,
Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody
przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest
organizacja Konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym
samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania organizatora i konsekwencje
wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani nie jest z nim
związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, że zwalnia od Facebook ze
wszelkiej odpowiedzialności.
5. Konkurs realizowany jest w okresie od dnia 20.11.2017 r. godz. 7:00 do dnia 10.12.2017 r. do
godz. 23:59 zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 2 Warunki przystąpienia do konkursu
1. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązany jest do spełnienia warunku: udzielenie
odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez zaproponowanie oraz uzasadnienie jakie cechy
osobowości powinny nosić postacie, które widnieją na opakowaniu soku w Doypacku. Prawa
autorskie do wypowiedzi nie będą przekazywane na Organizatora. Udzielając odpowiedzi
Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Odpowiedzi mogą być przekazywane w formie komentarza pod opublikowanym postem z
zadaniem konkursowym lub na adres email: konkurs@oryginalnysok.pl
3. Z chwilą wypełnienia przez Uczestnika wymagań określonych w ust. 1 powyżej, osoba ta staje
się pełnoprawnym Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Konkursie.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego wybrani zostaną zwycięzcy.
2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
zaakceptował jego postanowienia.
3. Pod uwagę będą brane tylko komentarze bezpośrednio związane z Konkursem. Komentarze,
które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, zawierają przekleństwa i różnego rodzaju
niestosowne komentarze zostaną uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów i
zostaną natychmiast usunięte.

4. Organizator przewiduje nagrody główne dla 10 uczestników oraz nagrody pocieszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o weryfikację danych
osobowych przy wysyłce Nagród.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są zestawy produktów Biurkom Flampol. Każdy z zestawów składa się
ze zgrzewki wybranego przez Zwycięzcę soku OryginalnySok 330 ml. kartonu soku 3L
wybranego przez Zwycięzcę gadżetów marki OryginalnySok
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, szczególnie gdy:
a) nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy,
b) nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru nagrody,
c) poda błędne dane.
3. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, wówczas Organizator wybiera innego
Uczestnika.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na rzecz innej osoby oraz wymienić Nagrody
rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
5. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania danych od
Uczestnika.
§ 5 Dane osobowe Uczestników
1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania
Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału w
Konkursie i wydania Nagród.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia osobom,
których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o
ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach
opisanych w przedmiotowej ustawie.
§ 6 Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie

osoba podająca dane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników
Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn
leżących po stronie laureata Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
§ 7 Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w
Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email na adres: marketing@oryginalnysok.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej
przesłanej na fanpage OryginalnySok Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub
nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym,
pocztą lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook na fanpage
OryginalnySok.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu pod postem konkursowym.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego
trwania.
4. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu
Facebook, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu
oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci
Internet.
5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z
uczestnictwa w Konkursie poprzez korzystanie więcej niż jednej tożsamości internetowej,
korzystanie z kont fikcyjnych.
6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy
Kodeksu Cywilnego.

