
REGULAMIN KONKURSU „SoundSport Free i nic Cię nie zatrzyma!” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „SoundSport Free i nic Cię nie zatrzyma!” (zwanym dalej 

„Konkursem”), jest firma INLOGIC sp. z o.o. sp. k., ul. Basenowa 6, 70-666 Szczecin wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w 

Szczecinie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000447630, NIP 955-234-49-08, która jest 

odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacyjne i formalnoprawne (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook 

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 

https://www.facebook.com/inlogicsklep (zwanej dalej „Fanpage”) serwisu Facebook.com dla 

użytkowników tego serwisu, którzy są fanami profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.  

4. Celem Konkursu jest promocja marek INLOGIC, sklepu INLOGIC oraz Bose, reklama 

nowego produktu SoundSport Free, a także zachęcenie fanów do wspólnej zabawy. 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

6. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją Regulaminu Konkursu. 

7. Regulamin Konkursu dostępny jest bezpośrednio w siedzibie Organizatora oraz 

zamieszczony na stronie Organizatora.  

8. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 



3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu. 

4. Warunkiem wzięcia udziału jest: 

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 

b. bycie fanem Fanpage’a Organizatora. 

5. Konkurs trwa od dnia 7 lutego 2018 do 28 lutego 2018 do godz. 13:00. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

Facebook. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

9. Uczestnik tylko raz może wziąć udział w Konkursie, udzielając jednej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe.  

 

§ 3. NAGRODA 

1. Nagrody w Konkursie: 

Za 1. miejsce – plecak The North Face o wartości 299 zł. 

Za 2. miejsce – kubek termiczny Contigo West Loop 2.0 o wartości 149 zł. 

Za 3. miejsce – shaker Contigo Shake & Go™ FIT o wartości 45 zł.  

2. Nagrodę otrzymują trzy osoby, które wzięły udział w Konkursie, są fanami fanpage’a 

INLOGIC_sklep i jako pierwsze poprawnie odpowiedziały na pytanie konkursowe.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani Nagrodę innego 

rodzaju. 

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

5. Podatek od nagrody zostanie opłacony przez Organizatora.  

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 



1. 7 lutego 2018 Organizator na Fanpage’u ogłosi Konkurs „SoundSport Free i nic Cię nie 

zatrzyma!”, w którym opublikuje dwa zdjęcia. 

2. Zadanie konkursowe polega na znalezieniu różnic między oryginalnym zdjęciem a zdjęciem 

przerobionym, określeniu ilości różnic i wysłaniu w wiadomości prywatnej odpowiedzi do 

Organizatora.  

3. Trzy osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie, otrzymają 

Nagrodę.  

4. Odpowiedzi konkursowe należy przesyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku do 

Organizatora. Organizator bierze pod uwagę datę i godzinę nadesłania wiadomości.  

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 

6. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona w poście 28.02.2018 r. do godz. 

13.00. 

7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową 

dostarczoną w obrębie granic Polski. 

8. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o 

wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej wypełniony załącznik do formularza 

„SoundSport Free i nic Cię nie zatrzyma!” dotyczący danych osobowych.  

9. Organizator zapłaci 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagrody. Oznacza to, że 

pieniądze na zapłacenie podatku nie będą wydawane Zwycięzcom.  

10. W przypadku niedotrzymania w/w terminu w pkt. 8., nagroda nie zostanie wysłana. 

11. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na stronie www.inlogic.pl, 

www.sklep.inlogic.pl oraz na Fanpage’u. 

12. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty 

przesłania danych adresowych. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź 

podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W 

takim przypadku nagroda przepada. 

14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony 

z Konkursu. 



§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym 

na adres Organizatora z dopiskiem “ SoundSport Free i nic Cię nie zatrzyma!”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 

 

 


