
REGULAMIN KONKURSU  

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Nazwa konkursu:  Wygraj miłosny duet Mark Maddox! 

2.Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj miłosny duet Mark Maddox!” jest GRUPA ZIBI 

S.A. 

3.Fundatorem nagród jest GRUPA ZIBI S.A , ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 31 13 

921, Regon 369494855. 

4.Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.  

5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 

 

§2.  NAGRODY 

1. Nagrodą główną są 2 zegarki Mark Maddox – 1 model HC7102-99 w cenie 415zł brutto za oraz 

1 model MM7105-97 w cenie 499zł brutto. 

Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.  

 

§3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Konkurs trwa od godziny 20.00 dn. 25.02.2019r. do godziny 23.00 dn. 4.03.2019r. 

2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wstawienie w komentarzu pod postem 

konkursowym swojego zdjęcia z ukochaną osobą oraz oznaczenie tej osoby w komentarzu przy 

zdjęciu. 

4. Nagrody główne – dwa zegarki, zdobędzie jeden Uczestnik, który doda najciekawsze, najbardziej 

pozytywne zdjęcie z ukochaną osobą. Oceny dodawanych zdjęć dokona  Dział Marketingu GRUPY 

ZIBI S.A. 

5. Jeden Uczestnik  może dodać jedno zdjęcie konkursowe. 

6. Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem zdjęcia i ma do niego pełne prawa. 

 

§4. 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.). 

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. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępnych jest 

w zakładce Informacje – Zasady Ochrony Prywatności na FanPage’u Zegarki Mark Maddox. 

4. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do 

dnia. 11.03.2019 r. Podatek od nagrody głównej pokrywa Organizator. 

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. 

7. Organizator zastrzega sobie prawdo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 


