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REGULAMIN KONKURSU 

„KONKURS – WYKREŚLANKA. ZNAJDŹ MINIMUM 5 SŁÓW – WYGRAJ BON 

NA KWOTĘ 30ZŁ”  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu, pod nazwą „Konkurs – wykreślanka. Znajdź minimum 5 słów - 

wygraj bon na kwotę 30zł”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Przedsiębiorstwo Handlu 

Detalicznego Agnieszka Józkowicz, ul. Powstańców 16, 43-100 Tychy,  Regon: 277625337, 

NIP:646-243-53-79.  

2. Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na 

jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i 

przebiegiem postępowania reklamacyjnego.  

3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na profilach na 

Facebooku Galerii Handlowych, w których mieszczą się obecnie sklepy Vital – strefa 

zdrowego życia tj. Stara Kablownia, Bonarka City Center, Galeria Galena. 

5. Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 13.06.2019 do dnia 20.06.2019.  

6. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna, 

pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto na Facebooku.  

7. Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się: pracowników, członków władz i 

przedstawicieli Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin tj. wstępnych, 
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zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w 

stosunku przysposobienia.  

8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.  

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią 

Regulaminu oraz jej akceptacja.  

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. 

 

§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Uczestnik musi odnaleźć minimum 5 słów na specjalnej grafice – wykreślance (Załącznik 

1), umieszczonej na profilu na Facebooku wybranej przez siebie Galerii Handlowej. 

Odnalezione słowa wpisuje w komentarzu pod postem konkursowym. Drugim warunkiem 

wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie: „Napisz krótko jaki jest Twój 

ulubiony zdrowy produkt i za co go cenisz”. 

2. Za moment dokonania Zgłoszenia uznaje się moment opublikowania komentarza pod 

postem konkursowym. 

3. Uczestnik publikując komentarz równocześnie oświadcza, że jest autorem wszystkich jego 

elementów. 

 

§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie jest 5 bonów, każdy na kwotę 30 zł. 5 bonów na kwotę 30zł 

przypada na jedną Galerię Handlową, w której mieści się sklep Vital. 

2. Bon można wykorzystać w sklepie stacjonarnym Vital – strefa zdrowego życia w Galerii 

Handlowej, na profilu której Uczestnik dokonał Zgłoszenia konkursowego na Facebooku. 

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.  

4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody.  

 

 



3 

 

 

§ 4. PRZYZNAWANIE, ODBIÓR I REALIZACJA NAGRÓD 

 

1. Rozwiązanie zadania konkursowego będzie oceniane przez trzyosobową komisję 

konkursową, powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.  

2. Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń, sprawdzając poprawność wykonanego 

zadania. Komisja Konkursowa wyłoni 20 zwycięzców, którzy udzielą najciekawszej 

odpowiedzi, po 5 osób z każdej Galerii Handlowej.  

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu na Facebooku pod zdjęciem 

konkursowym poprzez oznaczenie do dnia 27.06.2019. 

4. Nagrodę należy odebrać w wybranym sklepie Vital do 7 dni od momentu ogłoszenia 

wyników. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą nagrody. 

 

Załącznik 1 

 


