
1. Postanowienia ogólne: 
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 
Świątecznym prowadzonym przez Firmę Smart Move Konkurs prowadzony będzie na 
fanpage’u Firmy na Facebooku - https://www.facebook.com/SmartMoveBydgoszcz  

2. Organizatorem Konkursu jest Firma Smart Move. 
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13/12/2020 o godzinie 22:00 
4. Konkurs trwa do17/12/2020 do godziny 22:00 Zgłoszenia konkursowe publikowane 

po tej godzinie nie będą brane pod uwagę.  
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18/12/2020 o godzinie 7:00 na fanpage’u Firmy 

na Facebooku - https://www.facebook.com/SmartMoveBydgoszcz.  
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem oraz z zaakceptowaniem go. 
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursowych. 
8. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na fanpage’u Firmy Smart Move na 

Facebooku. 
9. Firma w wiadomości prywatnej ustali ze Zwycięzcą szczegóły dostawy nagrody.  
10. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: 
- posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
-  jest pełnoletnia, 
- zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 
- wykonała Zadanie Konkursowe, a więc wstawiła w komentarzu pod postem 

konkursowym zdjęcie swojej choinki, zaprosiła do zabawy co najmniej jedną osobę, 
oznaczając jej profil w komentarzu oraz udostępniła post konkursowy na swojej 
tablicy na Facebooku.  

11. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę 
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

12. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której komentarz ze zdjęciem choinki uzyska 
najwięcej reakcji innych użytkowników. 

13. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, 
prowadzi Organizator. 

14.  Nagrodą w konkursie jest choinka (bez ozdób), którą Firma zobowiązuje się 
dostarczyć Zwycięzcy konkursu pod drzwi i wnieść do mieszkania. Firma zastrzega 
sobie prawo do dostawy nagrody tylko na terenie Bydgoszczy i jej okolic, 
znajdujących się maksymalnie w zakresie 10 km od Bydgoszczy. 

15. Nagrodę otrzyma Zwycięzca, a więc osoba, której zdjęcie choinki opublikowane w 
komentarzu pod postem konkursowym uzyska najwięcej reakcji innych 
użytkowników do dnia zakończenia konkursu. 

16.  Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników 
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania 
sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu 
zamieszczają komentarze zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, 
naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, 
godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy 



związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub 
tytoniem, godzące w odczucia religijne. 

17.  Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie 
elektronicznej na adres e-mail smartmove.bydgoszcz@gmail.com 

18.  Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i 
udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i 
powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik 
zostanie poinformowany w formie elektronicznej na adres e-mail podany w 
reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia. 

19.  Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też 
 sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. 

20. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie 
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

21. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z 
odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko 
portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 
 


