
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Konkurs Vegafit.pl 

 

 

I. Postanowienia ogólne  
1) Organizatorem konkursu pod tytułem „Konkurs Vegafit.pl” (dalej tylko 

„Konkurs”) jest Firma TCM Władysław Jabłoński, z siedzibą Al. Komisji Edukacji 

Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, REGON: 363750406 

 

2) W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna ze stałym miejscem 

zamieszkania i adresem dostawy na terenie RP, która ukończyła 18 lat i nie ma 

ograniczonej zdolności do wykonywania czynności prawnych. Osoby poniżej 18 

roku życia mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą swojego opiekuna 

prawnego, którą należy przedstawić na prośbę Organizatora.  

 

3) Z udziału w konkursie są wykluczeni pracownicy organizatora, 

współorganizujących firm handlowych oraz bliskie im osoby.  

 

4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania, 

przedłużenia lub anulowania czy też zmiany zasad konkursu w każdej chwili bez 

podania powodu, a także do nieprzyznania nagród.  

 

5) Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która spełnia warunki udziału 

określone przez niniejsze zasady konkursu, i która zgadza się z niniejszymi 

zasadami. 

 

II. Przedmiot konkursu  

 

Wymagania techniczne  

 

1) Przedmiotem niniejszego konkursu jest udostpnienie w komentarzu pod 

konkursowym postem na stronie Facebook linku do wybranego produktu ze strony 

internetowej Vegafit.pl oraz napisanie komentarza w formie rymowanej w 

odpowiedzi na pytanie – ‘Dlaczego właśnie ten produkt wybrałem/am’ 

2) Warunkiem uczestnictwa jest udostpnienie linku do wybranego produktu oraz 

napisanie komentarza w formie rymowanej. 

3) Kometarz powinien być w formie rymowanej.  

4) Każdy uczestnik konkursu może uczestniczyć w konkursie tylko jeden raz.  

5) Uczestnik wraz ze zgłoszeniem się do konkursu Vegafit.pl deklaruje, że zgadza 

się z niniejszymi zasadami konkursu.  

6) Konkurs nie jest organizowany we współpracy ze spółką prowadzącą serwis 

społecznościowy Facebook.  



7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żaden błąd techniczny przy 

realizacji konkursu ani za doręczenie wiadomości o wygranej. Organizator ma 

prawo do ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z konkursem 

wraz z decyzją o nieprzyznaniu nagród w konkursie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji w 

związku z konkursem. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu kosztów związanych z 

udziałem w konkursie, nawet w przypadku zmiany niniejszych zasad.  

8) Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie, jest świadomy, że może 

wymagać wygranej tylko w zakresie i na warunkach określonych w tych zasadach. 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad lub podejrzenia o nieuczciwe, lub 

oszukańcze działania uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

uczestnika z konkursu (także w przypadku, gdy uczestnikowi w nieuczciwych i 

oszukańczych działaniach prowadzących do wygranej pomagała osoba trzecia). 

III. Ocena  
1) Umieszczone komentarze zostaną ocenione przez organizatora, który będzie 

oceniać następujące aspekty: oryginalność komentarza,  poczucie humoru, czy 

kometarz jest w formie rymowanej. 

2) Oraganizator wybiera 5 najlepszych komentarzy, których autorzy otrzymają 

nagrody przedmiotowe, opisane na stronach konkursu. 

3)  Jako nagrodę każdy uczęstnik konkursu otrzyma 3 produkty: 

 Gotu Kola – 1szt 

 Rod Clover – 1 szt 

 Dowolny produkt wybrany przez uczęstnika na stronie Vegafit.pl – 1 szt 

4) Nagrody zwyciężcy odbierają na własne ryzyko i wraz z przyjęciem nagrody 

zwyciężca przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które 

mogłyby powstać w wyniku użycia nagrody wobec jego osoby lub osób trzecich. 

Organizator konkursu w żadnym przypadku nie odpowiada za żadne szkody 

wyrządzone zwycięzcom lub osobom trzecim, które powstały w związku z 

używaniem lub wykorzystaniem tych nagród.  

5) Nagrody ufundowane są przez organizatora konkursu. Nieodebrane nagrody są 

własnością organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli 

spełnienia warunków dla udziału w konkursie i oceny prawa do wygranej. 

Organizator zastrzega sobie prawo w spornych przypadkach do ostatecznej decyzji 

wg własnego uznania. Wygrane nie są prawnie wiążące. Nagród nie można 

zamienić na gotówkę lub wymagać wydania innej niż określonej przez 

organizatora nagrody.  

6) Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagród zwyciężcom zostanie 

przeprowadzone indywidualnie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w 

wiadomości prywatnej Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczone powiadomienie o wygranej w przypadku niedoręczenia wysłanej 

wiadomości na konto zwyciężcy.  

IV. Okres ważności konkursu  
1) Konkurs zaczyna się dnia 17 października 2018 r. i będzie trwać do 21 

października 2018 roku.  



2) W tym przedziale czasowym uczestnicy mogą się zgłosić do konkursu w sposób 

określony w niniejszych zasadach konkursu.  

 

V. Postanowienia końcowe  
1) Organizator ma prawo w każdej chwili do jednostronnej zmiany niniejszych 

zasad. Jeśli w zmianie zasad nie określono inaczej, zmiana wchodzi w życie wraz z 

dniem opublikowania zmiany na www.vegafit.pl/konkurs  

2) Aktualne i poprzednie wersje tych zasad są z późniejszymi zmianami dostępne 

na www.vegafit.pl/konkurs  

3) Interpretacja niniejszych zasad jest regulowana przepisami prawnymi 

obowiązującymi w RP.  

4) Niniejsze zasady konkursu są obowiązujące i skuteczne od dnia 17.10.2018r. 


