
REGULAMIN KONKURSU KWIETNIOWEGO 

§1 Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest firma  ADAM ŚPIEWAK, ul. Centralna 142, 95-030 Starowa Góra
posiadająca NIP 728-279-22-62.

2. Adresem dla korespondencji dotyczącej wszelkich spraw związanych z  Konkursem jest
sklep@fancyfashion.pl

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal
Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez
każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.
Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

§2 Ogólne zasady Konkursu

1. Celem Konkursu w szczególności jest wyłonienie dwóch najlepszych zdjęć  z komentarzem pod 
postem na Facebooku informującym o konkursie  lub  na Instagramie na publicznym profilu 
Uczestnika

2. Konkurs trwa w dniach: 05.04.2019-14.04.2019.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych posiadających co najmniej 16 lat.

5. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz osoby z nim spokrewnione lub 
spowinowacone.

6. Dokonując zgłoszenia w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na jego warunki,
wyrażone w niniejszym regulaminie.

2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaprezentować swoje zdjęcie wraz z
komentarzem pod postem konkursowym na Facebooku lub na swoim publicznym profilu na
Instagramie zgodnie z regulaminem tych portali – tj. autorskie zdjęcie wraz z opisem dotyczące tego,
dlaczego dokonałaś/eś właśnie takiego zakupu  jednocześnie dodając oznaczenia marki
@fancyfashion_pl  i #fancyfashiongirls

3. Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia, o którym mowa powyżej, należy opublikować komentarz
publiczny, aby był widoczny przez wszystkich użytkowników portalu Facebook.

4. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.
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5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane przez Organizatora.

§4 Ocena Prac Konkursowych

1. Jury nie później niż do dnia 15.04.2019 r. dokona oceny zgłoszeń uczestników dokonanych podczas
trwania konkursu i wybierze zwycięzcę nagrody.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą
uwzględniane.

3. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń będzie innowacyjność, indywidualność, kreatywność.

4. Wśród uczestników wybranych zostanie dwóch laureatów.

§5 Przyznanie Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są dwa bony na zakupy w sklepie https://fancyfashion.pl/ , każdy o wartości
350 zł.

2. W celu przekazania nagrody Organizator skontaktuje się z Laureatami za pośrednictwem
komunikatora na portalu Facebook lub Instagram.

3. Zgodnie podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość
wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu
oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych
ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
760 zł.

§6 Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie 
https://www.facebook.com/fancyfashionbutik/  oraz  https://www.instagram.com/fancyfashion_pl/ 
nie później niż do 15.04.2019 r. 

§7 Postanowienia Końcowe

1. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Organizatorów.

2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie
internetowej: https://fancyfashion.pl/pl/content/7-regulaminy-konkursow.

https://fancyfashion.pl/
https://fancyfashion.pl/
https://www.facebook.com/fancyfashionbutik/
https://www.facebook.com/fancyfashionbutik/
https://www.facebook.com/fancyfashionbutik/
https://www.facebook.com/fancyfashionbutik/
https://www.instagram.com/fancyfashion_pl/
https://www.instagram.com/fancyfashion_pl/
https://fancyfashion.pl/
https://fancyfashion.pl/

