
REGUALMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs na Najładniejsza kartę  
z kalendarza Grupy MGGP. 

2. Organizatorem konkursu jest MGGP Aero Sp. z o.o z Tarnowa, zwana dalej Organizatorem. 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 

Facebook.com dla wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników. 
4. Konkurs ma charakter jednoetapowy i trwa od 09.12.2013 do 16.12.2013 r., do godziny 

23:59. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
6. Celem ogłoszonego przez MGGP Aero konkursu jest wyłonienie jednej, najładniejszej 

zdaniem uczestników konkursu karty kalendarza Grupy MGGP spośród 13 kart (12 miesięcy + 
okładka), przedstawiających zdjęcia ukośne wykonane przez MGGP Aero oraz wyłonienie 
przez Organizatora najciekawszych komentarzy spośród wszystkich komentarzy 
zamieszczonych przez Uczestników Konkursu. 

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; 
wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu Konkursu. 

8. Przez przystąpienie do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook  
z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i posiadająca konto w serwisie społecznościowym Facebook. Osoby niepełnoletnie 
mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Prawdziwe dane zawarte w profilu osobowym Uczestnika są warunkiem otrzymania 
ewentualnej nagrody. 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i wysyłki nagrody. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie 
nagród. Po zakończeniu konkursu dane osobowe laureatów zostaną usunięte.  

III. ZASADY KONKURSU 

1. Aby przystąpić do konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu, zagłosować na 
wybraną kartę kalendarza poprzez kliknięcie odnośnika "Lubię to" oraz napisać ciekawy  
komentarz pod wybraną przez siebie kartą. Karty kalendarza biorące udział w konkursie 
dostępne są w albumie Organizatora zatytułowanym "Wybierz najładniejszą kartę 
kalendarza", udostępnionym przez Organizatora na tablicy.  

2. Głosować oraz publikować komentarze mogą osoby, które posiadają prawdziwy profil 
osobowy na Facebooku. 

3. Uczestnicy konkursu mogą dobrowolnie udostępniać informację o konkursie na swoich 
profilach, aby zachęcać innych użytkowników Facebooka do brania udziału  
w konkursie i głosowania. Organizator zastrzega, iż udostępnianie konkursu na profilu 
użytkownika nie jest wymogiem obowiązkowym i niezbędnym do wzięcia udziału  
w konkursie. 

4. Spośród wszystkich Uczestników, którzy zagłosują na najładniejszą kartę kalendarza  
w folderze konkursowym i dodadzą komentarz do przynajmniej jednej karty, wyłonieni 



zostaną laureaci, których komentarze zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze  
i najbardziej twórcze. 

5. Organizator zastrzega, że komentarze publikowane przez Uczestników Konkursu nie mogą 

zawierać wulgaryzmów ani obrażać osób trzecich. W przypadku naruszenia zasad niniejszego 

regulaminu komentarze zostaną usunięte przez Organizatora.  

IV. NAGRODY 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
2. Nagrodami głównymi w konkursie są kalendarze ścienne Grupy MGGP w formacie B2. 
3. Spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych przez Uczestników Konkursu Organizator 

wybierze po jednym najciekawszym z każdej karty kalendarza (łącznie 13) i nagrodzi ich 
Autorów nagrodami głównymi. Organizator zastrzega sobie prawo, że może również przyznać 
nagrody dodatkowe w postaci kalendarzy biurkowych GRUPY MGGP. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2013 r. około godziny 13:00. Laureaci zostaną 
powiadomieni drogą elektroniczną o wygranej. 

5. Nie ma możliwości zamiany nagród na inną lub jej równowartość pieniężną. 

 V. ODBIÓR NAGRODY 

1. Ostateczni zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznaniu 
nagrody drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Facebook lub/i e-maila. 

2. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca zobowiązany będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o nagrodzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe do 
wysyłki nagrody. 

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania przez 
organizatora adresu wysyłki zwycięzcy.  

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach  
i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie 
podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
Facebook ani z nim związany. 

3. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. 
komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator 
zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku  
z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie na 
rusza zasad korzystania z Platformy Facebook. 

4. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga 
Organizator. 

5. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania 
sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu 
jego zakończenia. 

7. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny pod adresem: 
http://www.mggpaero.com/regulamin-konkursu.pdf 


