
Warszawa, 17 grudnia 2013 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj swojego Trumpa” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj swojego Trumpa”, zwany dalej 
„Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie trzech pierwszych osób, które jako pierwsze prawidłowo 
odpowiedzą na pytania Konkurs odbywa się na profilu Monsterpolska.pl w serwisie Facebook.com,  

https://www.facebook.com/monsterpolska.  

§ 2  

Organizatorem Konkursu jest agencja Triple PR z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Krysta 5/31, 01-122 
Warszawa na zlecenie firmy Monster Worldwide Polska, ul. Postępu 15b, Warszawa. 

  

§ 3  

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie  

https://www.facebook.com/monsterpolska serwisu Facebook.com dla uŜytkowników tego serwisu, którzy 

są fanami profilu https://www.facebook.com/monsterpolska. 

  

§ 4  

Konkurs nie jest w Ŝaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany  przez serwis 
Facebook.com.  

  

§ 5  

Konkurs trwa od 17.12.2013 r. do 19.12.2013 r. KaŜdego dnia na tablicy profilu 
https://www.facebook.com/monsterpolska zostanie zamieszczone pytanie konkursowe. KaŜdego dnia 3 
osoby, które jako pierwsze prawidłowo odpowiedzą na pytanie do godziny podanej w poście, zostaną 
nagrodzone upominkiem – maskotką Santa Trump. 

  

II. UCZESTNICY KONKURSU  

  

§ 1  

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu 
https://www.facebook.com/monsterpolska na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem 
zawierającym pytanie swoja propozycję odpowiedzi, co będzie rozumienie jako zgłoszenie do konkursu.  

  

§ 2  

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych  podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.  



  

§ 3   

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane 
Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w  celach związanych z realizacją 
Konkursu. Dane osobowe mogą być takŜe przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemoŜliwi laureatom Konkursu otrzymanie nagród.  

  

§ 4  

Uczestnik zwalnia serwis Facebook.com z wszelkiej odpowiedzialności.  

  

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

  

§ 1 

1. Aby przystąpić do Konkursu naleŜy:  

• mieć status fana profilu monsterpolska.pl na Facebooku,  

• zapoznać się z Regulaminem Konkursu,  

• zamieścić odpowiedź pod postem konkursowym w postaci komentarza (ta sama osoba moŜe wziąć udziałów 
kaŜdej edycji konkursu czyli 17, 18 i 19 grudnia).  

§ 2 

Odpowiedzi nie mogą zawierać treści powszechni uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy 
erotyczne, obsceniczne, obraŜające uczucia innych osób, w tym równieŜ uczucia religijne, przedstawiających 
przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do 
prywatności. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takich komentarzy.  

§ 3 

Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe – nagrodzone 
zostaną osoby, które odpowiedzą jako pierwsze prawidłowo na zadane pytanie. Godzina do której naleŜy 
udzielić prawidłowej odpowiedzi zostanie kaŜdorazowa podana w poście konkursowym zamieszczonym a 
aktualnościach na profilu. 

§ 4 

KaŜdy z uczestników Konkursu moŜe udzielić jednej odpowiedzi. 

§ 5 

O zwycięstwie decyduje czas i prawidłowość udzielonej odpowiedzi.  

§ 6 

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) i jego trzech edycji nastąpi 17, 18 i 19 grudnia do godziny 
24:00. 

& 7 

Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) 
zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu w poście konkursowym.  

§ 8 

Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych niezbędnych do przekazania nagród za pomocą opcji 
wiadomość prywatna. 

  



IV. NAGRODY  

  

§ 1 

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów:  

• 1 miejsce – maskotka Santa Trump,  

• 2 miejsce – maskotka Santa Trump,  

• 3 miejsce – maskotka Santa Trump. 

§ 2 

W terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników laureaci Konkursu zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem za 
pomocą opcji wiadomość prywatna w celu przekazania informacji, niezbędnych do realizacji zakupów. W 
przypadku nie dotrzymania tego terminu nagrody przepadają.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 1 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyraŜenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie 
niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, 
niezaleŜnie od formy ich wyraŜenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz ogłoszenie wyników. 

§ 2 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie publikacji/zamieszczania 
odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.  

§ 3 

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator moŜe go wykluczyć na kaŜdym etapie 
Konkursu.  

§ 4 

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 5 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.triplepr.pl. 


