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REGULAMIN KONKURSU  

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „FB-WIECZÓR STAND-UP”. 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Marek Matejkowski prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą MARKOMP Marek Matejkowski, z siedzibą w Zambrowie 
przy ul. Bema 2B, 18-300 Zambrów, REGON: 450186329, NIP: 723-118-58-36. 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora oraz 
Organizator. 

4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie 
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.  

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook, na profilu 
PortalZambrow do 2 grudnia 2018 r., do godziny 23:59. 

 

 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna prawnego, 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu, 

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie, 

e) nie jest pracownikiem MARKOMP Marek Matejkowski, 

f) nie jest członkiem rodziny pracownika MARKOMP Marek Matejkowski. Za członków 
rodziny uznaje się wstępnych. 
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§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są 2 (dwa) podwójne bilety na występ dwóch 
stand-uperów 12 grudnia 2018 r. na scenie Centrum Kultury w Zambrowie przy ul. 
Wyszyńskiego 2a. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, tzw. nagród 
pocieszenia. 

 

§ 4 

ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi do dnia 2 grudnia do godziny 23:59 na 
pytanie konkursowe zawarte na portalu społecznościowym Facebook, na profilu 
PortalZambrow. 

2. Każdy Uczestnik może dać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź należy umieścić pod postem 
konkursowym na FB. W przypadku przesłania przez Uczestnika kilku odpowiedzi, tylko jego 
pierwsza odpowiedź bierze udział w konkursie. 

3. Zwycięzców w Konkursie wyłoni komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.  

4. Lista zwycięzców zostanie podana najpóźniej 4 grudnia 2018 r. na portalu społecznościowym 
Facebook, na profilu PortalZambrow. 

5. Przekazanie Nagród nastąpi 12 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury w Zambrowie. 

6. Organizator nie przewiduje przekazywania Nagród drogą pocztową. 

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych 
Nagród. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 
www.zambrow.org. 

4.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie www.zambrow.org. 


