
Regulamin konkursu  pt. „Zrób sobie fotkę z Plastkiem na Targach EXPO DOM RZESZÓW”  

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem konkursu jest firma Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512 b, 36-007 Krasne.  

1.2. Zasady konkursu zostały zawarte w przedstawionym regulaminie.  

1.3. Konkurs  skierowany jest do uczestników Targów EXPO DOM RZESZÓW.  

1.4. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady regulaminu.  

1.5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu konkursu, a w szczególności dokonania 

oceny prawidłowości zgłaszanych zdjęć do konkursu, Organizator powoła Kapitułę Konkursową. 

Decyzje Kapituły są ostateczne.  

1.6. Czas trwania konkursu od 06.04.2018 do  08.04.2018.  

2. Nagrody i zasady ich przyznawania  

2.1. W konkursie  pt. „ Zrób sobie fotkę z Plastkiem na Targach EXPO DOM RZESZÓW”   przewidziane 

są nagrody przyznawane po zakończeniu konkursu przez kapitułę konkursową, za najlepsze zdjęcia 

lub filmy z Plastkiem Greinplast opublikowane pod postem konkursowym w serwisie Facebook. 

Przewidziane nagrody to Vouchery o wartości 300 zł oraz gadżety firmy Greinplast. Przewidziano 3 

nagrody główne w postaci voucherów oraz 3 nagrody pocieszenia w postaci pakietów firmowych 

gadżetów. 

 2.2. Vouchery zostaną wydane osobom uprawnionym do ich otrzymania.  

2.3. Vouchery realizowane będą na zakup w punktach sprzedaży Greinplast Sp. z o.o. poprzez 

przekazanie sprzedawcom. Nagroda w postaci vouchera może być wykorzystana jako płatność 

wyłącznie za towary marki Greinplast wydane na podstawie dokumentu zakupu np. faktura.  

2.4. W przypadku gdy wartość zakupów będzie większa niż wartość vouchera, uczestnik może 

dokonać dopłaty pieniężnej. W przypadku gdy wartość zakupów będzie mniejsza niż wartość 

vouchera, uczestnikowi nie jest zwracana nadwyżka ani nie może być wykorzystana przy następnych 

zakupach.  

2.5. Nagrody w formie vouchera nie podlegają wymianie na gotówkę oraz zwrotowi. Nagrody nie 

mogą być przedmiotem odsprzedaży, kopiowania, modyfikacji.  

2.6. W przypadku zagubienia lub kradzieży nagrody, nie będą wydawane nowe vouchery  w miejsce 

utraconych.  

2.7. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia Voucher traci swoją 

ważność i nie podlega wymianie na inny.  

2.8. Nagroda posiada termin realizacji znajdujący się na voucherach. Ważność vouchera na towary 

GREINPLAST wygasa z dniem upływu terminu ważności vouchera.  

2.9. Pula nagród w konkursie nie podlega wymianie na ich równowartość w gotówce.  



2.10. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu.  

3. Zasady konkursu  pt. „Zrób sobie fotkę z Plastkiem na Targach EXPO DOM RZESZÓW”  

3.1. Aby przystąpić do konkursu  uczestnik powinien: znaleźć Plastka Greinplast na terenie hali 

Podpromie w Rzeszowie podczas Targów, zrobić sobie zdjęcie lub film z Plastkiem Greinplast i 

zamieścić w komentarzu pod postem przypisanym do konkursu na Facebooku.  

3.2. W konkursie biorą udział jedynie zdjęcia, do których twórcy posiadają pełne prawa autorskie.  

3.3. Organizator konkursu ma prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w przypadku gdy 

istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich innych osób.  

4. Postanowienia dodatkowe  

4.1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających  z 

regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych 

jest podstawowym warunkiem przekazania nagród.  

4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.  

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania informacji dotyczącej Konkursu drogą 

elektroniczną lub poprzez SMS zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zamianami), na co Uczestnik 

przystępując do Konkursu wyraża zgodę.  

4.4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających z 

regulaminu konkursu.  

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania 

konkursu.  

4.6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia  i 

interpretacja należy wyłącznie do kapituły konkursowej. 


