Regulamin konkursu na najpiękniejszą choinkę.
1. Organizatorem konkursu jest Gospodarstwo Ogrodnicze
Dudek, Ludmiła Dudek-Wieczorek i Michał Wieczorek,
Zagórnik ul. Inwałdzka 42, 34-120 Andrychów.
2. W konkursie mogę uczestniczyć wszystkie osoby, które
zakupiły w naszym Gospodarstwie Dudek w Zagórniku
choinki lub dekoracje do ubioru choinki w 2018 r. Konkurs
odbywa się na terenie Polski.
3. Konkurs odbywa się w dniach 24.12.2018 r. do
6.01.2019r.
Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń
następuje z dniem 6.01.2019 r. o godzinie 23:59.
4. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie jeżeli
posiadają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo.
Udział również mogą brać firmy i osoby prywatne, a także
osoby spokrewnione z organizatorem, które zakupiły
produkt.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani
sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie Facebook
Gospodarstwo Dudek – Owoce, warzywa i drzewa
(zwanej dalej Fanpage).
7. Zadaniem uczestników konkursu jest wysłanie minimum
jednego zdjęcia choinki lub dekoracji choinkowych
zakupionych w naszym Gospodarstwie Dudek w
Zagórniku, pod postem konkursowym. Ilość wysłanych
zdjęć jest dowolna, ich forma i wielkość również. Sposób
tworzenia kreatywnych zdjęć także jest dowolna.

8. Uczestnik może opublikować zdjęcie własnego autorstwa,
lub autorstwa osoby trzeciej jeśli posiada zgodę, lub jest
posiadaczem praw własności (do wglądu przez
Organizatora).
9. Konkurs wygrywa osoba, pod której zdjęciem znajdzie się
największa ilość reakcji (polubienia, serduszko itp.) zatem
to nie Organizator wybiera zwycięzcę, a internauci w
drodze głosowania. W przypadku remisu organizator
sponsoruje dwie nagrody w postaci choinki o wartość po
50 zł każda.
10.
Uczestnik może prosić o polubienia jego zdjęć inne
osoby. Może udostępniać post, a także zapraszać inne
osoby do konkursu. Nie jest to jednak wymóg
organizatora.
11.
Nagrodą jest choinka. Do wyboru Świerk srebrny lub
pospolity (cięty lub w doniczce) lub jodła kaukaska (cięta
lub w doniczce).
12.
Wartość nagrody zawarta jest w przedziale od 45 zł
do 70 zł. (Wybór przypada zwycięzcy).
W przypadku
remisu organizator sponsoruje dwie nagrody w postaci
choinki o wartość po 50 zł każda.
13. Nagroda nie podlega wymienia na inną, nie może być
również zamieniona na gotówkę.
14. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez
Facebook’a- na fanpejdżu Gospodarstwo Dudek – Owoce,
warzywa i drzewa 7.01.2018 r. między godziną 8.00 a
13.00.

15. Nagroda do obioru będzie od 15 grudnia 2019 r.
najpóźniej do 23.12.2018 r. w Gospodarstwie Dudek w
Zagórniku. Organizator nie dostarcza nagrody. Transport
choinki za dodatkową opłatą lub zwycięzca odbiera
nagrodę osobiście.
16. Zwycięzca zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi, za
pośrednictwem Facebooka danych na kogo nagroda ma
być zarejestrowana nagroda w ciągu 48h od opublikowania
wyników.
17. Biorąc udział w konkursie, zgadzasz się na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora na potrzeby
konkursu do czasu jego zakończenia. Rozporządzenie o
ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. (DZ.U. Nr.
133/97, poz. 883 z póź. zm.)
18. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na
Facebooku.
19. 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. Lub gdy laureat nie dojedzie
w wyznaczonym terminie i nie odbierze nagrody, również
nagroda przepada.
20. W dniu odbioru nagrody Zwycięzca podpisuje dokument
poświadczający jej odbiór.
21. W przypadku wykrycia działań, która są niezgodne z
powyższym Regulaminem, lub gdy zachodzi próba
wpływania na wygraną inna niż napisane powyżej, w

szczególności gdy zakładane są fikcyjne profile w serwisie
Facebook, uczestnik może zostać usunięty z konkursu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny.
Organizator może odwołać konkurs w trakcie jego trwania
również bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o
tym uczestnika. Informację będą zamieszczone na
Fanpage.
23. Uczestnik przesyłając zgłoszenie w postaci zdjęcia/zdjęć
oświadcza tym samym, że zapoznał się z Regulaminem
Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Treść
regulaminu jest dostępna do wglądu na naszej stronie
www.gospodarstwodudek.pl, w notatce na Facebooku
oraz w siedzibie Organizatora. Ostateczna interpretacja
należy do Organizatora. Żadne odwołanie nie będzie
uwzględnione.
24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia
konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie
trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie
czternastu dni od dnia wygrania nagrody. Uczestnik
zgłaszający reklamację pokierowany będzie bezpośrednio
do Radcy Prawnego współpracującego z naszym
Gospodarstwem Dudek w Zagórniku.
25. We wszystkie kwestiach dotyczących konkursu, które nie
są uwzględnione w regulaminie decyduje Organizator.

