
 

 REGULAMIN KONKURSU „Stwórz swoją wersję gry Monopoly”  
1. Organizatorem konkursu „Stwórz swoją wersję gry” jest sklep Satysfakcja Sp. z o.o. ul. 
Krakowska 45/56A, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191268, REGON: 242901678, zwany dalej 
„Organizatorem”.  

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu 
Facebook.  

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, które uczestnik Konkursu akceptuje poprzez 
wysłanie Zgłoszenia w sposób, o którym mowa w poście konkursowym na Facebook.  

4. W ciągu 30 roboczych dni od dnia 11.10.2015 r. Laureat otrzyma nagrodę od sklepu 
Satysfakcja Sp. z o.o. Aby została ona wysłana, po opublikowaniu wyników, Zwycięzca 
powinien podać w prywatnej korespondencji swoje dane do wysyłki, numer PESEL (potrzebny 
do zarejestrowania nagrody), adres e-mail (do wysłania powiadomienia o nadaniu paczki oraz 
faktury stanowiącej podstawę gwarancji) oraz numer telefonu dla kuriera, a także w 
pozostałych kwestiach, o których mowa w punkcie 8.  

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2015 r. i jest przedłużony do 04.10.2015 r., do godziny 
23:59.  

6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba 
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która we wskazanym terminie 
określonym w punkcie 5., udzieli odpowiedzi w postaci opublikowania postu z odpowiedzią 
jakiej oczekuje Organizator na Facebooku. Uczestnik, to osoba posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zapoznały się z treścią 
Regulaminu i spełni wymagania określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć 
udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem wyłącznie za zgodą 
opiekuna prawnego.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

8. Warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu w ciągu 30 dni od 
ogłoszenia wyników prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, telefonu 
kontaktowego, adresu, numeru PESEL i adresu e-mail. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i 
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu - zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas 
niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu tej ustawy - Organizator. Uczestnik Konkursu ma 
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Uczestnik 
przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych na cele związane z Konkursem (o których mowa w punkcie 8.) Po 
doręczeniu nagród dane nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek 
podmiotom trzecim.  
 



9. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim 
jego potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej http://www.satysfakcja.pl/ 
 

10. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające wymogi określone w niniejszym 
Regulaminu i spełnią łącznie wszystkie warunki, tj. do postu konkursowego na Facebooku, 
zamieszczą autorskie grafiki lub zdjęcia, o których mowa w opisie konkursu (post Facebook).  

11. Nagrody jakie ufundował Organizator w konkursie są następujące:  
 
Miejsce 1 . Monopoly 80' + Monopoly Junior + Monopoly Avengers  
Miejsce 2.  Moje Monopoly + Monopoly Avengers 
Miejsce 3.  Moje Monopoly 
 

12. Uczestnik Konkursu może jeden raz umieścić autorską grafikę lub zdjęcie pracy pod 
konkursowym postem i może otrzymać tylko 1 nagrodę w konkursie.  

13. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za 
rzeczową część nagrody.  

14. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po 
odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny 
podatek od nagrody, zatem uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy nagrody. Uczestnik 
zobowiązany jest do podania danych potrzebnych do odprowadzenia podatku.  

15. W ramach Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, do której zadań należy:  
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,  

b. Rozstrzygnięcie Konkursu (wskazanie zgłoszeń spełniających wszystkie warunki konkursu) 
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 
przeprowadzonych czynności,  
 
c. Prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  
 
16. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Składa się z 3 członków 
powołanych przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 29.09.2015 r. na 
Facebooku- oficjalny fanpage sklepu Satysfakcja.pl.  

17. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub UPS. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady 
przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie 
ponosi on odpowiedzialności.  

18. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli nie przekaże w prywatnej 
korespondencji Facebook danych w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników, o których 



mowa w Punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Jest to jednoznaczne z brakiem zgody i 
rezygnacją z udziału w konkursie. Komisja wyłoni kolejną osobę, która spełnia warunki 
wymienione w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.  

 

19. W przypadku Klientów, którzy utracili prawa do odbioru nagrody – nagrody te pozostaną 
do dyspozycji Organizatora.  

 

20. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie kurierowi dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i/lub pełnomocnictwa oraz wypełnienie i oddanie kurierowi dokumentu 
potwierdzającego odbiór nagrody.  

 

21. Wiążące warunki konkursu określone są w niniejszym Regulaminie.  

 

22. Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny 
lub mailowy z Organizatorem.  

 

23. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg konkursu, 
wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje. 

  

24. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią 
promocyjną w rozumieniu ustawy z dn. 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, nr 
201 poz.1540).  

 

25. Poprzez przystąpienie do niniejszego Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.  

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac konkursowych zawierających treści 
o charakterze wulgarnym lub działających na szkodę Organizatora.  
 
27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego.  

28. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo 
do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.  

29. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu 
Facebook.  

30. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.  
 


