
Regulamin konkursu „Mroźne karpiowanie” 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu 

1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego 

Przemysław Mroczek ul. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, zwany dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs rozpocznie się 4.12.2017 roku i będzie trwał do 10.12.2017 roku. Konkurs 

będzie trwał na portalu www.karpmax.pl i www.facebook.com/karpmax 

1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.12.2017 roku na portalu www.karpmax.pl i na 

www.facebook.com/karpmax 

2. Warunki uczestnictwa 

2.1. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Zasady konkursu 

3.1. Udział w konkursie 

Konkurs polega zamieszczeniu zdjęcia przedstawiającego mroźną zasiadkę. Mogą to być 

zarówno zdjęcia z karpiami, amurami, bądź same mroźne widoki. Zdjęcia zamieszczać należy 

pod konkursowym postem na www.facebook.com/karpmax, bądź przesłać mailowo na adres 

redakcja@karpmax.pl. Każdy może zamieścić, przesłać dowolną ilość zdjęć.  

3.2. Nagrodami będą zestawy: 

1 miejsce: Pokrowiec Dragon Mega Baits na wędzisko z kołowrotkiem 

2 miejsce: Wodoszczelny pojemnik 

3 miejsce: żyłka Carp Mono 0,33 mm, haczyki XV2 : Chodda, Curve Shark, Wide Gape po 1 

op. 

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 

DESIGN FISHING Sp. z o.o. 

ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński 

86-005 Białe Błota 

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

http://www.karpmax.pl/
http://www.facebook.com/karpmax
mailto:redakcja@karpmax.pl


4.1. W przypadku zastrzeż 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 regulaminu. 

 


