
Regulamin konkursu „Tester Tandem Baits” – dzień drugi 
 
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 16.09.2012 roku, o godzinie 14.00 i będzie trwać do  
momentu zamieszczenia pięciu komentarzy pod nim.  
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tuż po opublikowaniu pięciu komentarzy na portalu 
karpmax.pl tuż pod ogłoszonym konkursem.  
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”), która ma założone pełne konto na portalu karpmax.pl.  
Pełne konto oznacza  podanie w nim  imienia i nazwiska, dokładnego adres wraz z  
kodem pocztowym i numerem telefonu. Po wypełnieniu dane można zastrzec, tak że  
będą widoczne tylko dla Organizatora. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu na testera 
Tandem Baits musi na swoim profilu mieć przynajmniej jedno zdjęcie z własnoręcznie 
złowionym karpiem, bądź amurem. 
2.2. Każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto, w przypadku zakładania kont  
dodatkowych wszystkie zostaną zablokowane (zbanowane) a uczestnik zostanie  
wykluczony z uczestnictwa w konkursie.  
2.3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.  
2.4. Każdy może być uczestnikiem konkursu, spełniający punkt 2.1. niniejszego  
regulaminu.  
2.5. 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.  
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z  
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy  
systemu Użytkownika.  
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub  
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawidłowych danych skutkuje  
odebraniem prawa do nagrody i całkowitym wyłączeniem Uczestnika z konkursu.  
2.8. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi, w których podane będą dokładne dane, wraz  
z adresem zamieszkania, numerem telefonu i zdjęciem z karpiem, bądź amurem. 
2.9. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
3. Zasady konkursu  
Udział w konkursie weźmie każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa zawarte w  
regulaminie, która w komentarzach pod ogłoszonym konkursem napisze „tester Tandem 
Baits”. Testerem zostanie pięciu autorów pierwszych komentarzy. Wybrani przez nas testerzy 
otrzymają od firmy TB 4 kg kulek, wszystkie jednego rodzaju, ale każdy może dostać inny 
rodzaj. Kulki nie będą opisane - nie będzie podanego składu ani nazwy handlowej. Testy 
kulek powinny zakończyć się do końca października. Potem każdy poproszony zostanie o 
wypełnienie ankiety, która dostępna będzie na stronie www.tandembaits.com. 
 3.1. Organizator skontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową ze zwycięzcami  
konkursu.  
3.2. Kulki wysłane zostaną bezpośrednio przez firmę Tandem Baits na adres wybranych przez 
nas karpiarzy. 
3.3. Wybrani przez nas w dniu 15 września testerzy nie mogą wziąć udziału w drugim 
wyborze -16 września.  



3.6. Nagrody 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.   
3.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby  
trzecie.  
3.8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  
swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora  
danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.  
3.9. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na przekazanie danych adresowych firmie Tandem 
Baits Paweł Wyszkowski celem wysyłki kulek do testowania.  
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 regulaminu. 


