[Facebook INPRO]
Regulamin konkursu na fanpage dewelopera INPRO na Facebooku
§1
Organizator Konkursu:
Organizatorem konkursu jest: INPRO S.A. z siedzibą przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 (kod
pocztowy: 80-320) o numerze NIP: 589-000-85-40, numerze REGON: 008141071 i numerze
KRS 0000306071 (SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU), Kapitał zakładowy:
4.004.000,00 zł.
§2
Cel Konkursu
Celem konkursu jest promocja dewelopera INPRO oraz jego inwestycji wśród mieszkańców
Trójmiasta.
§3
Uczestnicy Konkursu
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie będące obywatelami Polski i posiadające
profil na portalu społecznościowym Facebook.
W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora INPRO S.A. oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni)
§4
Terminy konkursu oraz zasady
1. Konkurs trwa od 09.02.2018 r. do 09.03.2018 r. W każdy kolejny piątek (począwszy od
9.02.2018 r.) na fanpage dewelopera INPRO (https://www.facebook.com/grupainpro/)
będą pojawiać się zdjęcia z widocznym logotypem firmy INPRO. W treści postu
konkursowego uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o wskazanie miejsca, które
zostało sfotografowane (w zależności od informacji zawartej w poście konkursowym może
to być prośba o wskazanie nazwy ulicy, nazwy inwestycji, nazwy dzielnicy bądź
dokładnego adresu).
2. Dodatkowo, uczestnicy konkursu razem z poprawną odpowiedzią muszą udzielić
jednozdaniowej odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w konkretnym poście
konkursowym.
3. Warunkiem udziału w konkursie będzie także kliknięcie „lubię to” w poście konkursowym.
4. Prawidłowe odpowiedzi dotyczące lokalizacji oraz odpowiedzi na pytanie otwarte
powinny zostać opublikowane pod postem konkursowym na portalu facebook do końca
najbliższej niedzieli.

5. W przypadku nieodgadnięcia prawidłowej odpowiedzi przez żadnego z uczestników w
wyznaczonym terminie organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu lub
opublikowania dodatkowych wskazówek.
6. Spośród poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz udzielonej odpowiedzi na pytanie
otwarte jury wybierze jedną najlepszą odpowiedź.
7. W każdy kolejny poniedziałek (począwszy od 12.02.2018) zostanie ogłoszony zwycięzca.
8. Autorzy pięciu zwycięskich odpowiedzi zostaną nagrodzeni
9. Ostatni zwycięzca zostanie ogłoszony 12.03.2018 r.

§5
Jury i nagrody
1. Zgłoszenia konkursowe mogą napływać od momentu publikacji postu konkursowego do
najbliższej niedzieli do północy. Odpowiedzi zamieszczone po tym terminie nie będą brane
pod uwagę przez jury.
2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele firmy INPRO.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia składu Jury.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozszerzenia puli nagród.
5. Nagrodami w konkursie są : 5 voucherów do kina Helios upoważniających do odbioru
dwóch biletów do kina. Vouchery można wykorzystać do 30.07.2018 roku.
6. Koszt podatku dochodowego od wygranych w grach, loteriach i konkursach
ponosi organizator - INPRO S.A.

§6
Odbiór nagród
1.
Zwycięzcy konkursu po posiedzeniu Jury zostaną poinformowani o nagrodzie za
pośrednictwem portalu facebook.
2.
Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie INPRO przy ul. Opata Jacka Rybińskiego
8 w Gdańsku. Nagrody będą odbierane za pokwitowaniem, podając imię i nazwisko.

§7
Prawa autorskie
Wysłanie odpowiedzi konkursowej do Organizatora jest równoznaczne z tym, że Uczestnik:
1. Oświadcza, że odpowiedź konkursowa nie narusza praw ani dóbr osobistych osób
trzecich.
2. Oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanej odpowiedzi w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tejże
odpowiedzi, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. Odpowiedzi zgłoszone do Konkursu mogą być wykorzystywane na oficjalnych profilach
Organizatora na portalach społecznościowych Facebook oraz na stronach www.

§8
Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i
celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna,
jest jednak warunkiem udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których
dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
4. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem
i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego
tematyką a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
5. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i
dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom
trzecim.

§9
Pozostałe
1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną
nagrodę rzeczową.
3. Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na portalu
https://www.facebook.com/grupainpro/ Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich
ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w
Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
4. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się
nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz
żądania zwrotu przyznanej nagrody.
5. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
7. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie
przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

