
Regulamin konkursu 11.04.2018 – 
27.04.2018
REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki na jakich odbywa się Konkurs.

2. Organizatorem Konkursu jest firma GREINPLAST Sp. z o. o. która jest 
sponsorem nagrody.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

4. Organizator może usunąć post lub komentarz jeżeli jego treść narusza dobra 
osobiste innych osób, ma charakter obraźliwy itp.

5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu konkursu, Organizator 
powoła Kapitułę Konkursową. Decyzje Kapituły są ostateczne.

Nagroda:

Nagrodą w konkursie jest rower w kolorze białym Kellys Clea 10 (gdy zwycięży 
kobieta) lub czarny Kellys Clif 10 (gdy konkurs wygra mężczyzna). Wartość roweru 
to 1200 zł. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie firmy Greinplast Sp. z o.o. 
(Krasne 512b, 36-007 Krasne) lub zostanie wysłana pocztą kurierską.

Czas trwania konkursu:

1. Konkurs trwa od 11 kwietnia 2018 roku (od godziny 16:00) do 27 kwietnia 2018 
roku (do godziny 24:00).

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2018 roku do godz. 
24:00.

Uczestnicy:

1) W Konkursie może wziąć udział każdy obywatel RP z wyłączeniem pracowników 
Greinplast Sp. z o.o.



2) Przystępując do konkursu Uczestnik automatycznie akceptuje Regulamin i 
zobowiązuje się do jego respektowania.

3) Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na osi czasu 
fanpage “Greinplast”.

Zasady i przebieg Konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

1. Złożyć życzenia urodzinowe Plastkowi w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Polubić fanpage „Greinplast” 
(https://www.facebook.com/greinplast.polska).

4. Polubić post konkursowy.

Wygrywa jedna osoba, która napisze najbardziej kreatywne życzenia. Zwycięzca 
zostanie wybrany przez Kapitułę Konkursową. Nazwisko laureata zostanie 
opublikowane na fanpage „Greinplast”. Po ogłoszeniu wyników, zwycięzca zostanie 
poproszony o przesłanie danych do wysyłki oraz niezbędnych informacji związanych
z nagrodą. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia 
konkursu. Sponsor zastrzega, że nie wysyła nagród za granicę. 

https://www.facebook.com/greinplast.polska

