
REGULAMIN GRY ZAGADKI ORGANIZOWANEJ PRZEZ GASNICOWY.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Gry jest  właściciel strony gasnicowy.pl.
2. Gra będzie przeprowadzana w okresie podanym na
https://www.facebook.com/gasnicowyPL (Organizator zastrzega sobie prawo
niezorganizowania gry w danym miesiącu bez podania powodu).
3. Celem gry jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie, a przy tym zapewnienie dobrej
zabawy i rozrywki.
4. Odpowiedzi na wszystkie zagadki należy wpisywać kolejno w formularzach, uzupełnienie
ostatniego formularza uprawnia do zdobycia nagrody.
5. Gra nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE

1. Uczestnikiem Gry może być każda osoba fizyczna.
2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z regulaminem gry na stronie:
https://gasnicowy.pl/wp-content/uploads/regulamingry1.pdf

§ 3
ZASADY GRY I NAGRODY

1. Zakończeniem gry jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na wszystkie zagadki, oraz
uzupełnienie ostatniego formularza.
2. Pierwszą nagrodę otrzyma pierwsza osoba, która rozwiąże wszystkie zagadki
Drugą nagrodę otrzyma 20 osoba, która rozwiąże wszystkie zagadki i jest
jednocześnie fanem profilu na facebooku: https://www.facebook.com/gasnicowyPL
3. Nagrodami w Grze są:

a) dla pierwszego zwycięzcy: 2 nagrody rzeczowe
b) dla drugiego zwycięzcy: 1 nagroda rzeczowa

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia
gry)
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Gry, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Ogłoszenie wyników będzie się odbywało na facebooku oraz stronie w dziale “gry
zagadki” w przeciągu 2 (dwóch) dni od zakończenia Gry.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub w
wiadomości na facebooku w terminie 5 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników, pod
rygorem utraty prawa do nagrody.
7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator.

https://www.facebook.com/gasnicowyPL
https://www.facebook.com/gasnicowyPL


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW GRY

1. Organizator nie zbiera danych osobowych uczestników.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.


