
Regulamin konkursu 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu jest firma PPHU HERMES Piotr Cygan, ul. Krótka 11, 63-
460 Nowe Skalmierzyce, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.  
 
2. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w witrynie www.zapalniczka.com.pl 
oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.  
 
3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje postanowienie niniejszego 
regulaminu.  
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na 

terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby 

ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą 

swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie w terminie 31.03.2014r. – 

11.05.2014r. następujących warunków: 

a) Dołączenie do grona fanów FanPage’a, dostępnego pod adresem 

https://www.facebook.com/zapalniczkihermes. 

b) Wysłanie maila na adres mcygan1991@gmail.com, zatytułowanego „Konkurs”, w 

którym znajdzie się odpowiedź na pytanie: „Dlaczego zapalniczka Pierre Cardin 

powinna trafić właśnie do Ciebie?”.  

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przesłanych przez niego 

odpowiedzi konkursowych w witrynie oraz na FanPage’u Organizatora Konkursu. 

§ 3 
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 
1. Nagrodami w konkursie jest 5 oryginalnych zapalniczek marki Pierre Cardin wraz z 
etui – po jednej dla każdego ze zwycięzców konkursu.  
 
2. Zwycięzcami konkursu zostanie pięciu Uczestników Konkursu, którzy dokonają 
najlepszej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w §2 pkt. 2b.  
 
3. Wyboru zwycięzców konkursu dokona Jury Konkursu, w skład którego wchodzą: 
- Michał Cygan 
- Piotr Cygan 
- Marta Cygan 
 

http://www.zapalniczka.com.pl/
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4. Zwycięzca konkursu o wygranej zostanie powiadomiony drogą mailową.  
 
5. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany 
przez zwycięzcę konkursu.  
 
6. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej ze strony zwycięzcy konkursu przez 7 dni 
od dnia wysłania informacji o wygranej, zwycięzca traci prawo do nagrody. W jego 
miejsce Jury Konkursu wybierze na zwycięzcę innego Uczestnika Konkursu.  
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest podanie przez Uczestnika 
Konkursu prawdziwych danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.  
 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także 
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 
 
 
 
 

 

 


