
Regulamin Konkursu 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest  Dimbo Travel, Sp. z o.o. , ul. Batorego 16/7, 34-300 Żywiec.                                                                                                                  

2. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z 

konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.                                                                                 

3. Partnerem i Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator oraz właściciel obiektu Liberty Hotel, Piazza 

Giuseppe Garibaldi, 33, 38027 Male' TN, Włochy                                                                                                               

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego  Facebook.         

5. Udział w konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy.                                                                                                    

6. Konkurs trwa od 09.02.2018 do 16.02.2018. Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie 

konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u 

Przedszkola Narciarskiego Dimbo. 

§2 Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby posiadające jedno zweryfikowane  konto osobowe na portalu 

Facebook,  oraz nie będąca pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Dimbo Travel.                                                                                                                                                                                   

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Przedszkole Narciarskie Dimbo, 

spełnienie  warunków z §2 pkt. 1 oraz akceptacja Regulaminu.                                                                                                                                                  

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo.                                                  

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że:                                                                                                

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 

zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,                                                                                                                 

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem. 

§3 Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować w komentarzu pod postem oznajmiającym  rozpoczęcie 

konkursu, zrobione przez siebie zdjęcie kibica polskiej reprezentacji olimpijskiej . 

2. Każdy użytkownik może opublikować tylko 1 zgłoszenie. 



3. Zwycięzcą zostanie autor zdjęcia z największą liczbą polubień od właścicieli profili osobowych na Facebook.  

4. Organizator  zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich zgłoszeń  budzących  jego wątpliwości,  

naruszających  zasady etyki oraz gromadzących  polubienia w sposób nieuczciwy. 

5. Najpóźniej do wtorku 20.02.20018  zostaną opublikowane wyniki konkursu.                                                                   

6. Organizator skontaktuje się z laureatem  konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook. 

§4 Nagrody 

1.Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowy pobyt + wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje, napoje 

płatne dodatkowo) dla 2 osób w terminie 24-31.03.2018 w  hotelu Liberty Hotel, Piazza Giuseppe Garibaldi  33, 

38027 Male' TN, Włochy;                                                                                                                                                         

2. Nagroda nie obejmuje: kosztów dojazdu,  ewentualnego ubezpieczenia, karnetów, szkolenia narciarskiego  i 

opłat klimatycznych.  

2.  Pobyt dla 2 osób, w określonym przez organizatora obiekcie, to równowartość ok. 1390 Euro.                                 

3. Organizator nie przewiduje nagród dodatkowych.                                                                                                         

4. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.                                                                                 

5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przesłania  danych do wysyłki nagrody (voucher) drogą mailową, na 

adres : info@dimbo.pl.  

§5 Reklamacje 

1. Każdy z uczestników, który nie zgadza się z wynikami konkursu  może składać reklamacje i zażalenia.               

2. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie w terminie 7 dni roboczych od zakończenia konkursu, listem 

poleconym,  na adres biura Organizatora: Dimbo Travel sp. z o.o., ul. Batorego 16/7, 34-300 Żywiec.                                                                     

3. Reklamacja powinna zawierać opis i dokładne uzasadnienie oraz dane kontaktowe osoby składającej (imię, 

nazwisko, dokładny adres).  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje , że wszelkie publikowane materiały bez zgody ich autora, są naruszeniem praw 

autorskich i podlegają karom.                                                                                                                                

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikację materiałów  naruszających jakiekolwiek prawa 

autorskie.                                                                                                                                                                                    

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za 

zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  



4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa. 

 

 

 


