
REGULAMIN KONKURSU BIMAGO 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest artgeist sp. z o.o. ul. Krakowska 37-45, 
50-424 Wrocław, NIP 7262622485 (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.11.2017 i kończy w dniu 30.11.2017. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. 
ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

5. Konkurs, którego dotyczy ten Regulamin, nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany 
przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

 

 

II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest osoba, która umieściła komentarz pod 
postem konkursowym. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym 
samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz nie będących pracownikami artgeist Sp. z o.o.. 

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terenie Polski. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie komentarza z odpowiedzią konkursową 
postem konkursowym. 

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie Facebook, które są 
fanami strony www.facebook.com/bimagopl. 

7. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

 



III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod 
postem na stronie www.facebook.com/bimagopl, w którym to pytanie zostało zadane. Wypowiedź 
nie może zawierać wyrażeń obraźliwych, gróźb lub wulgaryzmów, nie może zawierać lokowania 
marki lub produktu. 

2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który udzieli odpowiedzi, która przez wyznaczone przez 
Organizatora jury zostanie uznana za najciekawszą i najbardziej oryginalną. 

3. Odpowiedzi niezgodne z regulaminem zostaną usunięte przez Organizatora. 

4. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który: 

a) postępował niezgodnie z Regulaminem. 

b) wykorzystał do udziału w konkursie fałszywe profile użytkowników na portalu 
społecznościowym Facebook®. 

5. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do 
wypowiedzi konkursowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności 
prawa do powielania i przetwarzania wypowiedzi Uczestników w mediach interaktywnych. 
Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa 
powyżej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia poszczególnych części Konkursu bez 
rozstrzygnięcia w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie. 

 

IV. NAGRODY 

 

1. Uczestnikowi, który zostanie zwycięzcą, zostanie przyznana Nagroda konkursowa. Informacje o 
przyznaniu Nagrody zostaną zamieszczone przez Organizatora na tablicy 
www.facebook.com/bimagopl w terminie nie późniejszym niż 1.12.2017 

2. Nagrodą w Konkursie jest plakat metalowy „Positive Vibes Only” w rozmiarze 31x46 cm o 
wartości 116 zł. Fundatorem nagrody jest artgeist Sp z o.o. Nagroda zostanie przesłana do 
Uczestnika na podany przez niego adres pocztowy. Informację o adresie wysyłki trzeba zgłosić 
przez wiadomość prywatną wysłaną przez serwis Facebook w terminie nie późniejszym niż 48 
godzin od ogłoszenia zwycięzcy. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

3. Jeżeli otrzymana nagroda wykazuje wady lub doszło do uszkodzenia podczas wysyłki, Uczestnik 
ma prawo zgłosić ten fakt w terminie dwóch tygodni od odebrania Nagrody.  Zgłoszenia należy 
dokonać wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@bimago.pl. Zgłoszenie powinno zawierać 
imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz opis wady lub uszkodzenia. Do wiadomości należy także 
załączyć zdjęcia wady lub uszkodzenia. W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że produkt jest nagrodą w 
konkursie. 



 

 

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU 

 

1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym 
Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. 

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu. 

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego lub przepisów regulaminu serwisu Facebook stanowi 
naruszenie Regulaminu. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z 
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 


