REGULAMIN KONKURSU 3 CARGO
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konkursie 3 CARGO organizowanym na stronie
profilowej firmy 3 CARGO w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/3cargo/).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma 3 CARGO Beata Krawczyk-Jastrzębska z
siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Świerkowickiej 36, NIP 7571300650, REGON 241009106.
3. Portal społecznościowy Facebook nie jest w żaden sposób powiązany z Konkursem,
nie współorganizuje go, nie administruje, nie sponsoruje i nie ponosi odpowiedzialności za jego przebieg.
Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
www.3cargo.com (w zakładce dokumenty).
§2
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich
rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo). Prawo do weryfikacji powyższych warunków
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu
i akceptuje jego treść.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą administrowane i przetwarzane przez Organizatora w celu
i na czas przyznania, wydania i odbioru nagród, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki nagród.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest darmowe i dobrowolne.
6. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem
portalu społecznościowego Facebook. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub
innych postanowień regulaminu portalu Facebook, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
Uczestnika z Konkursu.
§3
Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika osobistego konta na portalu
społecznościowym Facebook oraz poprawne wypełnienie Zadania Konkursowego.
2. Zadanie Konkursowe polega na polubieniu strony profilowej Organizatora
(https://www.facebook.com/3cargo/) oraz udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe
w formie komentarza pod postem konkursowym.
3. Zadanie Konkursowe jest szczegółowo opisane w poście konkursowym.
4. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji posta konkursowego na stronie profilowej Organizatora na
portalu społecznościowym Facebook i potrwa do momentu ogłoszenia Zwycięzców przez Organizatora,
ale nie dłużej niż 5 dni od daty publikacji posta konkursowego.
5. Organizator wyłoni wśród Uczestników trzech Zwycięzców. Zwycięzcami zostaną ci z Uczestników,
którzy najszybciej wypełnią poprawnie Zadanie Konkursowe i spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator ma 24 godziny na wybranie i ogłoszenie Zwycięzców od momentu, w którym pojawi się
trzeci Uczestnik, który prawidłowo wypełni Zadanie Konkursowe, spełniając przy tym wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie.
7. O tym, czy Zadanie Konkursowe zostało wypełnione przez Uczestników poprawnie decyduje Organizator.
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8. O tym, którzy z Uczestników spełniających warunki uczestnictwa w Konkursie (w tym poprawne
wypełnienie Zadania Konkursowego) zostaną Zwycięzcami zadecyduje czas publikacji komentarzy.
9. Organizator ogłosi Zwycięzców publikując komentarz pod postem konkursowym.
10. W przypadku braku Uczestników, którzy poprawnie wypełnią Zadanie Konkursowe, Konkurs zakończy
się w terminie 5 dni od daty publikacji posta konkursowego bez wyłonienia Zwycięzców.
11. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty publikacji posta konkursowego mniej niż trzech Uczestników
prawidłowo wypełni Zadanie Konkursowe i spełni warunki Konkursu, Organizator ogłosi ich jako
Zwycięzców i tym samym zakończy Konkurs.
§4
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z trzech Zwycięzców jest firmowy powerbank o pojemności 2200
mAh. Łączna wartość nagród nie przekracza 760 zł.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzcy Konkursu mają 7 dni na dostarczenie Organizatorowi swoich danych kontaktowych oraz
adresu, na który ma zostać wysłana nagroda. Wspomniane dane należy przesłać drogą
e-mailową na adres: marketing@3cargo.com.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie nagrody.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca nie wypełni zobowiązania opisanego w § 4, p. 4, lub też Organizator po
ogłoszeniu wyników stwierdzi naruszenie lub niedopełnienie przez Zwycięzcę warunków uczestnictwa
w Konkursie (§ 2, p. 1 i 2 oraz § 3, p. 1 i 2), Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego
Zwycięzcy na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na podane przez Zwycięzców adresy pocztowe w terminie
7 dni roboczych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
2. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać listownie na adres siedziby Organizatora w terminie
do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Za datę zakończenia Konkursu uznaje się dzień, w którym
ogłoszono Zwycięzców. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko
i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz określone żądanie. Prawo do składania reklamacji
przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
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