
Regulamin Konkursu 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Konkursu „Wzmocnij się na Wiosnę”, są firmy: Portline z siedzibą 
przy ulicy Morgowej 4, 91-223 Łódź posiadająca nr NIP 726-100-11-20 (zwany dalej 
„Organizatorem”) właściciel portalu bakalie.com. oraz RIG Commerce Krzysztof Rojewski, 
Krzysztof Grabowski Spółka Cywilna z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 16A/6, 65-381 
Zielona Góra posiadająca nr NIP 9291904106 (zwany dalej „Organizatorem”) – właściciel 
www.sklepzycia.pl. 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. 
4. Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora 
Akcji. 
5. Akcja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/bakaliecom/ 
https://www.facebook.com/sklepzycia/ 
(zwanej dalej “Fanpage”) 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Posiadanie przez Zgłaszającego aktywnego konta w serwisie internetowym 
www.facebook.com. 
2. Zapoznanie się przez Zgłaszającego z Regulaminem, dostępnym w załączniku. 
3. Przesłanie przez Zgłaszającego odpowiedzi na pytanie w formie komentarza pod postem 
konkursowym w serwisie Facebook, udostępnienie posta konkursowego oraz 
polubienie strony www.facebook.com/sklepzycia/ oraz  
www.facebook.com/bakaliecom/. Spełnienie wszystkich czterech wymagań jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w 
konkursie. 
4. Akcja trwa od dnia 06 marca 2018 do 23 marca 2018 do godz. 23:59 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 
lub aplikacji ze strony Facebooka. 
 
3. NAGRODA 
 
1. W Akcji przyznane zostaną: 1 nagroda główna ( o wartości 31,49 zł) oraz 2 nagrody 
dodatkowe ( o wartości 15,70 zł każda). W skład nagrody głównej wchodzą: BIO napój IXSO 
4  x 250 ml ( 2 napoje bez kofeiny i 2 napoje z kofeiną). W skład nagrody dodatkowej 
wchodzą: BIO napój IXSO 2 x 250 ml.  
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
1. Wśród uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki konkursu, organizatorzy wybiorą 
trzy, których odpowiedzi zostaną uznane za najbardziej ciekawe i kreatywne. 

https://www.facebook.com/bakaliecom/
https://www.facebook.com/japarbakalie/(zwanej
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2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod 
postem konkursowym. 
3. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na stronie www.bakalie.com, 
www.sklepzycia.pl oraz na Fanpage. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź 
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . 
W takim przypadku nagroda przepada. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać 
wykluczony z Akcji. 
 
5. REKLAMACJE 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w czasie 
jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania 
Nagród. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Wzmocnij się na Wiosnę”. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania, 
włącznie z jej odwołaniem. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
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