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Regulamin konkursu „WYTYPUJ WYNIK MECZU”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest U.P.F. DYNEX Damian Stróżyński, ul. Kossaka 8, 64-920 Piła
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na fanpage firmy DYNEX,
https://www.facebook.com/dynexpila/ w okresie od 18.10.2021 r. do 24.10.2021 r.
W podanym przedziale czasowym zamieszczony zostanie post - zgodnie z terminem rozgrywanego meczu przez KP
Piła podanym w §1 pkt. 3
3. Termin meczu to 24.10.2021, godzina 10:00.
4. Typowanie wyniku meczu odbywać się będzie pod postem dotyczącym rozgrywki w danym dniu. Odpowiedzi
będzie można zamieszczać tylko i wyłącznie do godziny rozpoczęcia meczu, komentarze po wyznaczonych godzinach
ujętych w §1 pkt. 3 nie będą brane pod uwagę.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a. Jest pełnoletnia.
§3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest „ZESTAW ZIMOWY” – Zimowy płyn do spryskiwaczy 5L, odmrażacz do szyb i lusterek
500ml oraz WD-40 50ml.
2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w §2 Regulaminu, zgłaszają się do udziału
w Konkursie poprzez zamieszczenie komentarza, w którym wytypują wynik meczu. Odpowiedzi udzielić można tylko
raz, a edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
3. Wygrywa pierwsza osoba, która prawidłowo wytypuje wynik meczu.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia konkursu poprzez
ogłoszenie wyników pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej poprzez komunikator Messenger.
5. Nagrodę laureaci będą mogli odebrać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie U.P.F. DYNEX Damian Stróżyński, ul.
Kossaka 8, 64-920 Piła.
6. W przypadku wygranej w Konkursie laureaci przekażą Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody tj.
prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego. Kontakt stron w tym zakresie
nastąpi z wykorzystaniem wiadomości prywatnej poprzez komunikator Messenger.
7. Jeżeli laureaci nie skontaktują się w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godziny 16:00, tracą uprawnienia do
nagrody.
8. Nagrody w Konkursie są bezzwrotne i nie podlegają gwarancji oraz reklamacji.
9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs
prowadzony przez U.P.F. DYNEX Damian Stróżyński.
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