
REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNY ODPOCZYNEK PRZY KAWIE I HERBACIE 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny odpoczynek przy kawie i herbacie” 

2. Organizatorem Konkursu jest Otex SA ul. Łęczyńskiej 51 z siedzibą w Lublinie. 

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Otex SA. 

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym: 

https://www.facebook.com/OutletMeblowyLublin/  w dniach 22 grudnia – 05stycznia 2017 

roku (do godziny 12:00 w południe). 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

b) nie jest pracownikiem Otex SA  

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Otex SA 

d) która ma polubiony fanpage Outlet Meblowy Lublin  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następującego warunku:  

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi zrobić zdjęcie w świątecznej aranżacji z kawą lub 

herbatąi zamieścić je pod postem konkursowym. 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw dwóch jubileuszowych filiżanek ze spodkiem marki 

Ćmielów z kolekcji Feston firmy Otex SA, o wartości 50 zł.  

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, 

składająca się z pracowników działu marketingu Otex SA, którzy w czasie trwania konkursu, 

pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: 

https://www.facebook.com/OutletMeblowyLublin/zamieszczą zdjęcie tematyczne „Świąteczny 

odpoczynek przy kawie i herbacie” 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. 

5. Brak możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 

(pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.  

7. Wyłoniony Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w ciągu 10 dni roboczych, w 

godzinach 10-18 w Outlecie Meblowym Lublin przy ulicy Łęczyńskiej 51 w Lublinie (Budynek 

D, II piętro) 

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Otex SA  

https://www.facebook.com/OutletMeblowyLublin/


9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany.  

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik konkursu, który wyśle zgłoszenie, zgadza się z regulaminem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w czasie trwania konkursu. 

 


