
 

REGULAMIN ORGANIZATORA KONKURSU FIRMY DREW VIP 

z dnia 3 września 2021r.

 

1.  Organizator Konkursu. 

1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest firma DrewVIP z siedzibą w Lubawie, NIP 
744-133-09-25 (dalej: „Organizator”) 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Szczegóły Konkursu. 

1. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie warunków, które są określone w poście: polubienie 
strony internetowej DrewVIP, udostępnienie postu konkursowego w swoim profilu – zasięg 
publiczny oraz skomentowanie postu konkursowego słowem: „gram”. 

2. Konkurs trwa od dnia 3 września 2021r. od momentu ogłoszenia Konkursu na portalach: 
Facebook  firmy, od dnia 12 września 2021r., do godziny 24:00. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. 

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest osoba, która spełnia warunki w poniższym 
regulaminie. 

5. Zgłoszenie nadsyła Uczestnik pełnoletni w postaci polubienia strony internetowej na portalu 
Facebook firmy, udostępnienie postu konkursowego w swoim profilu – zasięg publiczny, oraz 
skomentowanie postu konkursowego słowem „gram”. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezależnych, m. in.: wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestnika. 

7. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu poprzez pozostawienie komentarza pod postem 
konkursowym na portalach Facebook. 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jednocześnie pełni 
rolę ich administratora, zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie 



 

danych), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w 
celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu.  

9. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne i konieczne celem 
realizacji nagrody, a ponadto osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

3. Nagroda. 

1. Nagrodami są bony rabatowe, do zrealizowania na zakupy produktów firmy. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania nagród. 

1. Spośród Uczestników wygrywają Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki 
Konkursu opisane w pkt. 2, 1 „Szczegóły Konkursu” niniejszego regulaminu. Osoby te będą 
wybrane przez jury. Jury składa się właściciela firmy DrewVIP – Organizatora. 

2. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną 
wysłaną przez system teleinformatyczny Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zakończenia konkursu.  

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem lub braku 
odpowiedzi Uczestnika na wiadomość o wygranej (przesłanej w odpowiedzi na wiadomość 
prywatną wysłaną wcześniej przez Organizatora), w ciągu następnych 2 dni roboczych, od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do nagrody wygasa. 

4. Nagrodzonemu Uczestnikowi Organizator przekaże informacje o sposobie odebrania 
nagrody w przesłanej wiadomości prywatnej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania 
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 
zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników. 

5. Realizacja nagrody. 

1. Bony podarunkowe do zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora pod 
adresem: betonowe-drewno.com/sklep – (po wpisaniu jednorazowego / indywidualnego kodu 
rabatowego z otrzymanej nagrody) lub wysyłając wiadomość email zawierającą szczegóły 
zamówienia, oraz załączony bon, wygrany w niniejszym Konkursie (jako załącznik do 
wiadomości z zamówieniem), wysłanej na adres e-mail Organizatora: biuro@drewvip.pl. 

6. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę 
warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Niniejszy Konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy o grach 
hazardowych. 

3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
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