REGULAMIN KONKURSU „Tronsmart Inspiruje”
zwany dalej „Regulaminem”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tronsmart Inspiruje” i jest zwany
dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest „JBTS” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, kod
55-030, przy ul. Przyjaźni 66 lok. 15, NIP: 8992778208 i jest zwana dalej:
„Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony
https://www.facebook.com/TronsmartPolska/
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami
będącymi właścicielami serwisu społecznościowego „Facebook”. Serwis
„Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

§2
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się dnia 23.08.2017 i zakończy 25.08.2017 o
godzinie 23:59.
2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy nadsyłać do 25.08.2017 do
godziny 23:59
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28.08.2017

§3
KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu i
wyłonienia Laureata, Organizator powołuje komisję konkursową zwaną
dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez
Organizatora.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok

życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba
ograniczona w zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w
Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz osoby będące członkami rodziny Organizatora.
3. Uczestnikiem Konkursu można zostać wyłącznie osobiście.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w Konkursie w imieniu osób
trzecich.
4. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która
zaakceptowała w ramach zgłoszenia niniejszy Regulamin Konkursu.

§5
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest powerbank Tronsmart Presto PBT10
2. Wartość nagrody wynosi 139,00 zł.
3. Nagrodę w Konkursie otrzyma Laureat będący Uczestnikiem w
Konkursie, wybrany przez Komisję, który w czasie trwania Konkursu,
pod postem konkursowym na profilu „Tronsmart Polska” na portalu
Facebook https://www.facebook.com/TronsmartPolska/ umieści wpis
będący odpowiedzią na temat: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś
otrzymać od nas powerbank Tronsmart Presto PBT10 10000mAh”
4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości
poprzez serwis Facebook w terminie 5 dni roboczych od chwili
zakończenia Konkursu.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika
Konkursu, który został Laureatem prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Powyższe dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez
Organizatora w jego siedzibie w celu poinformowania o nagrodzie oraz
przekazania nagrody. Właściciel powyższych danych osobowych ma
prawo do dostępu oraz poprawiania danych osobowych w siedzibie
Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do przekazania nagrody.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.tronsmartpolska.pl

