
 

 

Regulamin konkursu “Świąteczna tapeta Basco 2” 

Basco 2 sp. z o.o. sp. k.  

Mielec , 12.12.2019 r.  

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Świąteczna tapeta Basco 2” (dalej zwanego 

„Konkursem”) i jest udostępniony na fanpage’u Basco 2. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Basco 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Mielcu, przy ul. Inwestorów 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie pod nr KRS 0000446495 posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 817-10-

00-867, zwana dalej Organizatorem. 

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

"Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu 

cywilnego.  

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 

19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym 

w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

5. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, 

a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym 

regulaminie odpowiada Organizator. 

 

§2 Uczestnicy oraz czas trwania 

 

1. Konkurs skierowany jest do Klientów firmy Basco 2, osób fizycznych posiadających stałe 

miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz do przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż na własny rachunek w punktach sprzedaży detalicznej, zwanych dalej w niniejszym 

regulaminie "Uczestnikami". 



 

 

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 

Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

3. Konkurs zaczyna się w chwili publikacji postu konkursowego na profilu 

https://www.facebook.com/Basco-2-502156286516440 oraz na stronie www.basco2.pl 

Zgłoszenia można dodawać od momentu publikacji konkursu do dnia 07.01.2020 r. 

4. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem internetowym 

https://www.facebook.com/Basco-2-502156286516440 oraz poprzez aplikacje mobilne serwisów, 

dostępne w serwisach Google Play oraz AppStore.  

5. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony 

z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników 

w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisom.  

 

§3 Zasady Konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie zdjęcia, na którym widać twarz 

Uczestnika Konkursu oraz świąteczną tapetę Basco 2 wyświetlaną na ekranie telefonu, 

a także swoich danych osobowych. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu uprawniony jest do jednego zgłoszenia konkursowego. 

3. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest przesłanie odpowiedniego zdjęcia na 

adres sekretariat@basco2.pl . 

4. Spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora 

wybierze 100 zdjęć, które zostanie nagrodzone firmowymi kubkami Basco 2.  

 

§4 Nagrody 

 

1. 100 osób, których zgłoszenia przesłane do Organizatora zostaną wybrane przez Jury otrzyma 

Kubek firmowy Basco 2.  
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2. Zwycięzcom przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje 

prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.  

3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.  

4. Nieprzyjęta nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi Konkursu.  

 

§5 Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydawanie nagród 

 

1. Organizator kończy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w dniu 07.01.2020r Zwycięzcy 

zostaną poinformowani mailowo, wiadomościami wysłanymi na adresy, z których nadane zostaną 

zgłoszenia do dnia 10.01.2020r. 

2. Nagrody przekazane będą zwycięzcom w podanym przez Organizatora terminie (wyznaczone 

trzy tygodnie). 

3. Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych 

od otrzymania powiadomienia w celu potwierdzenia danych osobowych i ustalenia sposobu 

przekazania nagrody. 

4. Jeśli którykolwiek ze Zwycięzców nie prześle wiadomości ww. terminie lub nie odbierze 

nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda nie zostanie mu przekazana.  

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 

rozdysponowania nagród oraz publikacji wyników. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia 

bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: 

Basco 2 sp. z o.o. sp. k. , ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec 



 

 

 

§7 Prawa autorskie 

 

1. Zwycięzca oświadcza, iż jest autorem zgłoszenia i nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób 

trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez udział w Konkursie.  

 

§8 Reklamacje 

 

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania 

Konkursu.  

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres: Basco 2 sp. z o.o. sp. k. ul. Inwestorów 

4, 39-300 Mielec 

z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.  

3. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 5 dni po 

ogłoszeniu wyników.  

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.  

5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację listem 

poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu 

korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

 

 


