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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "POLUB NAS NA FACEBOOKu". 

 
 
§I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Polub nas na Facebooku" (zwanej dalej 
Konkursem) jest Techno-Service S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siedlicka 6, 80-222 
Gdańsk, 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik portalu 
społecznościowego Facebook,   

3. Celem Konkursu jest upowszechnienie profilu firmowego na portalu Facebook oraz 
pozyskanie tzw. polubień - „like”, 

4. Konkurs jest jednorazowy i trwa w przeciągu 2 tygodni od jego ogłoszenia przez 
Organizatora, 

a. informacje o Konkursie udostępnione zostaną na profilu Facebook 
Organizatora oraz na jego stronie internetowej: http://pcb-technoservice.eu/ 
w formie postu na profilu Facebook Organizatora, w zakładce „Aktualności” 
na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez reklamowy pop-up na 
tejże stronie.  

5. Konkurs obejmuje wszystkich pełnoletnich użytkowników portalu społecznościowego 
Facebook bez względem na ich siedzibę, czy też miejsce zamieszkania.   

 
§II. Warunki i zasady udziału w Konkursie 
 

1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, 
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien dokonać „polubienia” profilu 

firmowego Organizatora na portalu Facebook, 
3. Uczestnik Konkursu może dokonać polubienia profilu Facebook Organizatora tylko 

raz posługując się swoim kontem na tymże portalu, 
4. Przyznanie nagród obędzie się poprzez wytypowanie zorganizowane przez 

Organizatora- zwycięzcami Konkursu zostanie 10 osób, które spełnią warunek 
uczestnictwa w nim, 

5. Nagrodami w Konkursie są firmowe gadżety Organizatora tj. kubki ceramiczne, 
podkładki pod mysz, pendrive, powerbanki, długopisy, słodycze oraz rowerowe 
sakiewki. Organizator wybierze zestawy z puli powyższych nagród losowo, 

6. Konkurs nie przewiduje zajmowania poszczególnych miejsc, 
7. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia wylosowanej osoby o przyznaniu jej 

nagrody poprzez wiadomość na portalu Facebook, 
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie Organizatorowi adresu wysyłki paczki z 

nagrodą, 
9. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród za pośrednictwem Poczty Polskiej 

lub firmy kurierskiej bez odciążania kosztami za transport laureatów Konkursu, 
10. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami, chyba że Organizator postanowi inaczej.    

http://pcb-technoservice.eu/
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§III. Postępowanie reklamacyjne  
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni 
zgłaszać w formie elektronicznej lub drukowanej w Biurze Obsługi Klienta 
Organizatora,  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ich otrzymania, 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem 
elektronicznym lub wydrukowanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w 
terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej rozpatrzenia, 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 
 
§IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pcb-technoservice.eu oraz w 
Biurze Obsługi Klienta TS PCB,  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z 
ważnych przyczyn, w szczególności  z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana 
będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.pcb-
technoservice.eu oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w Biurze Obsługi 
Klienta TS PCB, 

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
określone w regulaminie, 

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań 
związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd 
Powszechny. 

 
 

     

http://www.pcb-technoservice.eu/
http://www.pcb-technoservice.eu/
http://www.pcb-technoservice.eu/

