
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 3CARGO

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konkursie Fotograficznym 3CARGO organizowanym na 
stronie profilowej firmy 3CARGO w portalu społecznościowym Facebook 
(https://www.facebook.com/3cargo/).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma 3CARGO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Świerkowickiej 36, NIP 6521741972, REGON 369002208.
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, które ukończyły 16. rok życia i posiadają adres 
korespondencyjny w Polsce.
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. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać kont  o prywatne   na portalu społecznościowym Facebook i 
z poziomu tego konta poprawnie wypełnić Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na polubieniu strony profilowej Organizatora 
(https://www.facebook.com/3cargo/) ORAZ zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym 
fotografii stanowiącej odpowiedź na zadanie konkursowe.
3. Zadanie Konkursowe jest szczegółowo opisane w poście konkursowym.
4. Fotografia nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii. Uczestnik publikując 
fotografię w komentarzu pod postem konkursowym oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii i 
przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1191, ze zm.).
5. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji posta konkursowego na stronie profilowej Organizatora na 
portalu społecznościowym Facebook i potrwa do poniedziałku 2-go listopada 2020, do godziny 12:00.
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6. Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, którego fotografia uzyska najwięcej reakcji od innych 
użytkowników Facebooka w formie emotikonek pod komentarzem, oraz który spełni wszystkie pozostałe 
warunki uczestnictwa opisane w niniejszym regulaminie. Zsumowaniu podlegają wszystkie dostępne 
emotikonki (tj. Lubię to!, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow, Przykro mi, Wrr). Kliknięcia pod komentarzami 
dokonane po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę.
7. Organizator w momencie zakończenia konkursu wykonuje zrzut (lub zrzuty) ekranu, który następnie do 
godziny od momentu zakończenia konkursu zamieszcza w komentarzu pod postem konkursowym wraz z 
imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy. Zrzut ekranu wykonany przez Organizatora z widoczną datą i godziną 
oraz liczbą reakcji pod komentarzem stanowi jedyną podstawę do wyłonienia Zwycięzcy konkursu.
8. O tym, czy zadanie i warunki Konkursu zostały wypełnione przez Uczestników poprawnie decyduje 
Organizator.
9. W przypadku, gdy fotografie dwóch Uczestników uzyskają taką samą, najwyższą liczbę reakcji, o 
zwycięstwie będzie decydować liczba uzyskanych serduszek (emotikonka „Super”). Uczestnik z większą 
liczbą reakcji „super” otrzymuje nagrodę główną.
10. W przypadku braku Uczestników, którzy poprawnie wypełnią Zadanie Konkursowe, Konkurs zakończy 
się w terminie określonym w § 3 pkt 5, bez wyłonienia Zwycięzcy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w konkursie nagrody specjalnej.
12. Informację o przyznaniu nagrody specjalnej organizator zamieści w osobnym komentarzu pod postem 
konkursowym w dniu zakończenia konkursu, wraz z imieniem i nazwiskiem laureata.

§ 4

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka firmowa z oryginalnym autografem Iwony Blecharczyk (Trucking 
Girl). Opcjonalną nagrodą specjalną w konkursie jest zestaw gadżetów firmowych 3CARGO. Łączna 
wartość nagród nie przekracza 200 zł.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca Konkursu oraz laureat nagrody specjalnej mają 7 dni na dostarczenie Organizatorowi swoich 
danych kontaktowych, w tym adresu, na który ma zostać wysłana nagroda. Wspomniane dane należy 
przesłać drogą e-mailową na adres: marketing@3cargo.com lub w wiadomości prywatnej do strony firmowej
3CARGO na Messengerze.
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 (w szczególności § 2, p. 1 i 2 oraz § 3, p. 1, 2 i 4), 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. 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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