
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj bilet na MECZ APP KRISPOL” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są WRZEŚNIA GALERIA HANDLOWA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7 A lok. 1; 01-651 
Warszawa,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000429779, NIP 5272682683, REGON 146272225 oraz CITITRAVEL 
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 38A lok. B, 61-664 Poznań, NIP 
7781433736, REGON 300256368 zwanymi w dalszej części Regulaminu 
„Organizatorami”. 

2. Fundatorem Nagrody – 10 biletów na MECZ APP KRISPOL w jednym Konkursie jest Klub 
APP KRISPOL, mieszczący się we Wrześni przy ul. Słowackiego 41. 

3. Organizator przewiduje przeprowadzić ok. 10 edycji konkursu do końca 2017 roku. 

4. Konkursy zostaną przeprowadzone na profilu FB 
https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/ przynajmniej raz w miesiącu do końca 
2017 roku w zależności o harmonogramu rozgrywek Klubu APP KRISPOL.  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) która ukończyła 18 lat zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polski. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizatorzy, 
pracownicy Organizatorów. 

3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

4. W trakcie trwania Konkursu Organizatorzy mogą przesyłać Uczestnikom, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 

§ 3 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację 
jego regulaminu. 



b) Odpowiedzieć w komentarzu pod zdjęciem na pytanie (pytania związane są z 
działalnością Galerii Karuzela i APP KRISPOL, każda edycja konkursu zawiera inne 
pytanie). 

c) Zaprosić znajomych do polubienia zdjęcia. 

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 
Konkursie. 

§ 4 

NAGRODA 

1. Do wygrania w jednej edycji konkursu jest 10 biletów na mecz klubu APP KRISPOL, 
które odbywać się będą w dniach określonych w harmonogramie rozgrywek klubu na 
hali sportowej we Wrześni przy ul. Słowackiego 41. 

2. Zdobywcami nagród-biletów w poszczególnej edycji  konkursie będzie 10 pierwszych 
osób które pierwsze udzieliły prawidłowej odpowiedzi na konkursowe pytanie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu publikowane będzie na profilu FB w danym dniu do 
godziny 22:00 na https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/. 

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialny jest klub APP KRISPOL. 

5. Nagroda do odebrania przed poszczególnym meczem na hali sportowej we Wrześni 
przy ulicy Słowackiego 41 u przedstawiciela klubu. Dane z FB muszą zgadzać się z 
dokumentem tożsamości. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 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 
https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/  

https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/

