
                                                     REGULAMIN KONKURSU  ogłoszonego w dniu 15.09.2017 r.
                                            

                                                 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe VITA Sp. z o. o 

w Sosnowcu  z siedzibą   przy ul. Kanarków 5 41-200 Sosnowiec  wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000324046, NIP 
6443418888, Regon 241127828, kapitał zakładowy w wysokości 201 000 zł , wpłacony 
w całości.

2. Konkurs będzie prowadzony na profilu Facebooka  i stronie www.pwvita.pl

                                                §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada konto na Facebooku 
b)  dokona kliknięcia poprzez użycie przycisku „ Lubię to”
c ) dokona  kliknięcia poprzez użycie przycisku „Udostępnij  ”
d) osoby które  ukończyły 13 rok życia, lecz nie ukończyły  18 roku życia  mają prawo wziąć udział 
w Konkursie pod warunkiem wyrażenia zgody przez  rodziców lub opiekunów prawnych
e) zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                           

                                           §3   ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU
1. Konkurs będzie prowadzony w dniach od 15.09.2017  do 29.09.2017 r. do godziny 16.00 

a jego wyniki ogłoszone najpóźniej do dnia następnego do godz. 12.00
2. Uczestnik by skutecznie wziąć  udział w konkursie   dokonuje polubienia   profilu na 

Facebooku  PW VITA Sp. z o. o.  oraz  udostępnia publicznie post konkursowy.
3. W dowolnym momencie użytkownik może  zrezygnować z udziału w konkursie bez 

konsekwencji używając przycisku  „ Nie lubię ”
4. Zwycięzcą konkursu zostaje jedna osoba. 
5. Losowanie odbędzie się w Biurze Obsługi Klienta w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 24 

w dniu 29.09.2017r.  o godzinie 16.00

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu: 41-
200 Sosnowiec, ul Kanarków 5 , wpisaną  do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000324046, NIP  6443418888, REGON 241127828 , kapitał  zakładowy  w 
wysokości 201 000 zł., wpłacony w całości,   zwaną dalej,  Pożyczkodawcą w 
imieniu której działa pracownik:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu: 41-
200 Sosnowiec, ul Kanarków 5 , wpisaną  do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000324046, NIP  6443418888, REGON 241127828 , kapitał  zakładowy  w 
wysokości 201 000 zł., wpłacony w całości,   zwaną dalej,  Pożyczkodawcą w 
imieniu której działa pracownik:



                                               § 4  NAGRODA



 

6. 1. Zwycięzca Konkursu  otrzyma Voucher do Hotelu Piramida w Tychach   uprawniający do   
wykorzystania go w terminie    do 1.12.2017 r. na pobyt jednej doby    dla dwóch osób ( tj. 
uczestnik +osoba towarzysząca). Po  odebraniu nagrody  Zwycięzca  sam  kontaktuje się z 
hotelem w celu podania terminu przyjazdu i potwierdzenia przez hotel  dostępności pokoju w 
danym terminie.  
2. Zwycięzca   Konkursu zostanie powiadomiony  poprzez komentarz pod postem
konkursowym jak tez w wiadomości  prywatnej  na Facebooku na co Uczestnik wyraża zgodę. 
3.W przypadku braku kontaktu lub  nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia wyników nagroda  przechodzi na kolejne losowanie na identycznych  zasadach .
4. Nagroda  do odebrania będzie w Biurze Obsługi Klienta w Sosnowcu przy ul. 
Modrzejowskiej 24. W  zasadnych przypadkach, np. odległość   Organizator na prośbę 
Zwycięzcy  może przesłać voucher  na wskazany w wiadomości prywatnej adres .
Zwycięzca zobowiązuje się do  udostępnienia i opublikowania zdjęcia/ zdjęć z pobytu  na 
stronie fanpage  na Facebooku  oraz stronie internetowej  pwvita.pl 

   
                                            § 5 DANE OSOBOWE  
      1.Administratorem danych osobowych jest Organizator: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
          VITA    Sp. z o. o. Sosnowiec ul. Kanarków 5
      2.Uczestnik udostępnia swoje dane  osobowe dobrowolnie.
      3. Zwycięzca  Konkursu  jak i osoba jej towarzysząca wyraża zgodę na upublicznienie przez 
Organizatora swojego wizerunku  związanego z opublikowaniem wyników Konkursu , zdjęć, 
pobytu  i wszelkich spraw  związanych z konkursem i wyjazdem. 

                                      §6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków  niniejszego regulaminu.
2.  Organizator  nie zapewnia kosztów dojazdu, powrotu ani też żadnych innych kosztów poza 

noclegiem  ( §4 pkt. 1)
3. Uczestnik Konkursu odpowiada osobiście za wszelkie ewentualne straty dokonane na 

terenie Hotelu Piramida w Tychach. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ani też 
odpowiedzialności  związanych z ewentualnymi stratami  poniesionymi przez Zwycięzcę 
( np. zagubienie rzeczy itp. )

4. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie  zastosowanie znajdują przepisy 
prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                                                                                   Zwycięzcy  życzymy udanego wypoczynku ☺
                                                                                            Zarząd i Pracownicy PW VITA  Sp. z o.o.


