Regulamin konkursu
1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek,
zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się 16.05.2018 roku i będzie trwać do 23.05.2018 roku. Konkurs będzie trwał
na www.karpmax.pl, www.facebook.com/karpmax, www.youtube.com/karpmaxpl
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja na portalu www.karpmax.pl i
www.facebook.com/karpmax
2. Warunki uczestnictwa
2.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
2.3. Każdy może być uczestnikiem konkursu, spełniający punkt 2.1. niniejszego regulaminu.
2.4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu. Spełnienie
warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w punkcie 2.3 oznacza akceptację wszystkich
punktów regulaminu konkursu.
2.5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zasady konkursu
3.1. Udział w konkursie
W konkursie weźmie udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie,
która obejrzy konkursowy film i odpowie na pytania z nim związane: Jakie są różnice pomiędzy tymi
dwoma rod podami. Który byś wybrał/ła i dlaczego?
Odpowiedzi można zamieszczać w trzech miejscach (do wyboru):
Pod informacją konkursową na www.karpmax.pl – jako zalogowany użytkownik
Pod informacją konkursową na www.facebook.com/karpmax
Pod filmikiem na www.youtube.com/karpmaxpl

3.2. Nagroda
Osoba, która zamieści najciekawszy komentarz otrzyma rod poda Faith Carp Tackle Edition Vx1
3.3. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji
jej jakości.

3.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3.5. Nagrody wysyła Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek
4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7
dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora.
4.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o
zajętym stanowisku.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulamin

