REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs 2018/2019” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest F.H.U. Hot-Spot Łukasz Zakobielski, z siedzibą w Działdowie przy
ulicy Norwida 23/61, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Nagrody pozyskane zostały na przez Organizatora za środki uzyskane ze sprzedaży węgla.
4. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019.
5. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres hotspotwegiel@gmail.com lub
l.zakobielski@gmail.com lub bezpośrednio dzwoniąc pod numer 732 922 905 lub 790 510 760

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną
zdolność do czynności prawnych b) kupi w okresie od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 minimum 1
tonę węgla (bez względu na frakcję); c) wypełni ulotkę konkursową.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie www.opal-wegiel.pl
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrody będą przyznawane drogą losową spośród klientów firmy F.H.U Hot-Spot Łukasz
Zakobielski. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy: w okresie trwania Konkursu
zakupią minimum 1 tonę węgla(Frakcje: Kostka, Orzech, Groszek, Eko-groszek, Miał)

2. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagrody o łącznej wartości ok. 10.000 złotych.
b) Nagrodami są m.in. telewizory, laptop, rowery, tablety, ekspresy do kawy i inne. (Organizator
zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród)
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w sposób telefoniczny w przeciągu 5
(pięciu) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu numer
kontaktowy.
5. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję Właściciela
firmy.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i
miejsca przekazania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagród.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.opal-wegiel.pl

