REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ DRAGON WINCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest ABILUS GROUP SPÓŁKA Z
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 24, 32-083 Balice.

OGRANICZONĄ

2. Konkurs trwa od 18.05.2021 do 31.05.2021, godzina 10:00.
3. Konkurs polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym autorskiego
zdjęcia ubloconego pojazdu. Post konkursowy zostanie opublikowany na fanpage
DRAGON WINCH.
4. Zdjęcia można publikować samodzielnie pod postem konkursowym.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących
w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo).
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest zdobycie jak największej reakcji (polubień, komentarzy itp)
opublikowanego, autorskiego zdjęcia na portalu Facebook.com pod postem konkursowym
fanpage DRAGON WINCH.
2. Nagrodę zdobędą 3 zdjęcia z najwyższą liczbą reakcji na dzień 31.05.2021.
3. Reakcje muszą pochodzić od prawdziwych użytkowników portalu Facebook.com, nie mogą
to być reakcje, wygenerowane przez fałszywe konta, uzyskane w drodze zakupu, czy też
wygenerowane w jakikolwiek inny sposób.
4. Organizator zastrzega prawo do weryfikowania pochodzenia reakcji, usuwania zdjęć, oraz
dyskwalifikacji Uczestników Konkursu, którzy złamią punkt 3 § 3.
5. Nagrodami w Konkursie są vouchery, które można wykorzystać w sklepie internetowym
Organizatora, dostępnym pod adresem https://www.dragonwinch.com/.
a) za zajęcie pierwszego miejsca – voucher o wartości 1000 zł
b) za zajęcie drugiego miejsca – voucher o wartości 700 zł

c) za zajęcie trzeciego miejsca – voucher o wartości 500 zł
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca każdej z nagród zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości email lub wiadomości prywatnej na portalu Facebook w przeciągu 3 (trzech) dni od
zakończenia Konkursu.
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w
ciągu 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru Nagród jest podanie przez Zdobywców prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru tel. kontaktowego (w celu
umówienia terminu i formy przekazania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

