REGULAMIN KONKURSU BOLIX S.A. „Zimowy klej BOLIX UZ – uzupełnij wypowiedź majstra Bolka”.
(dalej zwany „Regulaminem”)
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zimowy klej BOLIX
UZ – uzupełnij wypowiedź majstra Bolka” („Konkurs”). Przedmiotem Konkursu jest dokończenie
podanego zdania.
§2 Organizatorem konkursu jest BOLIX S.A. ul. Stolarska 8, zwany dalej („Organizator Konkursu”)
§3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a informacje o nim są podane
do wiadomości za pośrednictwem strony serwisu Facebook.com poświęconej firmie BOLIX S.A. dla
wszystkich użytkowników, którzy są fanami BOLIX S.A. (adres URL https://www.facebook.com/bolixsa)
oraz na stronie www.ocieplenia.com.pl w specjalnej zakładce konkursowej („Zakładka Konkursowa”)
§4 Konkurs trwa od 12.10.2015 do 25.10.2015.
§5 O zwycięzcach konkursu zdecyduje komisja złożona z pracowników firmy BOLIX S.A., zwana dalej
„Komisją”. O składzie komisji konkursowej, o której mowa w Regulaminie, decyduje Organizator.
§6 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.10.2015 na fanpage’u Bolix oraz na stronie
www.ocieplenia.com.pl w Zakładce Konkursowej.
§7 Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie
serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
II UCZESTNICY KONKURSU
§8 Uczestnikami Konkursu mogą być fani strony Bolix, którzy w wyznaczonym w §4 w Zakładce
Konkursowej dokończą zdanie będące Przedmiotem Konkursu określonego w §1.
§9 Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład komisji rozstrzygającej
o zwycięskich odpowiedziach oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§10 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
§11 W konkursie wybrane zostaną trzy najciekawsze komentarze, oceniane przez Komisję przez
pryzmat oryginalności, atrakcyjności i zgodności ze specyfiką produktów.
§12 Aby przystąpić do Konkursu należy:
a)zapoznać się z Regulaminem Konkursu
b)być fanem profilu Bolix na Facebooku
c)dokończyć zaprezentowane zdanie w odpowiednim formularzu w Zakładce Konkursowej
d)w celu weryfikacji podać swój adres mailowy oraz link do swojego profilu na Facebooku.
IV NAGRODY
§13 W konkursie przewidziano trzy nagrody obejmujące videorejestratory/dyski przenośne/alkomaty.

§14 Zwycięzca decyduje się na jedną ze wskazanych przez Organizatora nagród. Nagrody zostaną
przesłane zwycięzcom na wskazany przez nich adres (na terenie Polski).
§15 Wskazane nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
§16 Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie danych teleadresowych do wysyłki nagrody
w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17 W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą
wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
§18 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Bolix S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
§19 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

