
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą PROJEKT MURAWA Z BĘTKOWSKI SERVICE 
2. Organizatorem Konkursu jest firma Bętkowski Service, John Deere Polska Sp. z o.o., 
Wiedenmann GmbH i Hein Sp. z o. o. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym 

https://www.facebook.com/Bętkowski-Service-128798043871721/ w dniach  

20 października godz. 20.00 – 29 października 2017 roku (do godziny 20:00). 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub prawna, 
która: 
a) Posiada profil założony w języku polskim, 
b) Posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, 
c) Przestrzega regulamin Facebooka, znajdujący się pod adresem 

https://www.facebook.com/legal/terms. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących w/w 

warunków. 

3. Użytkownicy podejmujący akcję głosowania (poprzez reakcję „Lubię to”)  

i komentowania w Konkursie oświadczają, że: 

a) Spełniają warunki określone w § 2 pkt.1, 

b) Akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu 

realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych. 

 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagroda w konkursie - Zwycięzca otrzymuje pakiet zabiegów agrotechnicznych  
w 2018 roku na wybranym przez siebie boisku sportowym oraz pakiet szkoleniowy dla 
swoich groundsmanów. 
 
2. Zdobywcą nagrody będzie Ośrodek, który w dniu 29 października 2017r. o godzinie 20.00 

osiągnie największą ilość reakcji „Lubię to” pod zdjęciem swojego Ośrodka. 

 

3. W przypadku kiedy w reakcjach „Lubię to” będą znajdywały się osoby z pochodzeniem 

innym niż polskie, głosy pod danym zdjęciem zostaną przeliczone ręcznie. 

 



4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji  

i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook oraz poprzez  

wiadomość e-mail w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zatwierdzenia wyników przez 
komisję konkursu. 

 
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook  

z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Bętkowski Service. 
 
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. 
 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 
 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie 

 




