
REGULAMIN KONKURSU „Dzień Kota z marką Comfy”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem  konkursu  „  Dzień  Kota  z  marką  Comfy”  jest  Radio  5  z  siedzibą  w
Suwałkach, ul. Bulwarowa 5
1.2 Konkurs trwać będzie w dniach od 11.02.2022 do 18.02.2022 na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. 
1.3 Wysyłanie zdjęć odbędzie się w dniach od 11.02.2022 do 17.02.2022. 
1.4 Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie przekazana na facebooku Radia 5 w dniu
18.02.2022. 
1.5 Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia 5 , pracownicy innych podmiotów
związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii
prostej.
1.7 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
2.2 Udział w konkursie biorą osoby, które w terminie 11.02.2022 – 17.02.2022 wykonają 3
zadania:
2.2.1 Na facebooku Radia 5 (pod postem konkursowym) prześlą zdjęcie własnego autorstwa
prezentujące swojego kota podczas zabaw/psot.
2.2.2 Polubią post konkursowy
2.2.3 Udostępnią post konkursowy
2.3 Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.
2.4 Do konkursu nie dopuszcza się osoby, która przesłała zdjęcie o innej tematyce.
      

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1 Zwyciężają 3 najlepsze zdjęcia
3.2 Zwycięzców Konkursu,  którzy  przesłali  najlepsze  zdjęcia,  wyłoni  jury  składające  się  z
Organizatora oraz przedstawiciela Sponsora konkursu.
3.3 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej  w oddzielnym poście na facebooku Radia 5,
w którym zostaną opublikowane przesłane przez nich zdjęcia.
3.4 Odbiór nagród przez zwycięzców konkursu możliwy będzie w sklepie Aquael Zoo przy ulicy
Tadeusza Kościuszki 103 w Suwałkach.
3.5 O terminie odbioru nagród powiadomi Organizator konkursu.
3.6 Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
3.8 Organizator  dochowa  wszelkiej  staranności  przy  dostarczaniu  nagród,  nie  odpowiada
jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty lub
firmy kurierskiej.
3.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego
przez  Zwycięzcę adresu do korespondencji  lub zmianę innych danych,  jeżeli  Zwycięzca nie
powiadomi niezwłocznie Organizatora o takiej zmianie, jak również za niemożność odbioru lub
nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę.



4. NAGRODY W KONKURSIE

4.1 Nagrodami w konkursie są zestawy prezentowe dla kotów.
4.2 Sponsorem nagród w konkursie jest firma Aquael- producent akcesoriów dla kotów marki
Comfy

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na
Radio 5. ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie
Agencji Reklamowej Radia 5, ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok. 1.2
5.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5.3 Zasady  przeprowadzania  Konkursu  określa  wyłącznie  niniejszy  regulamin.  Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród
przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
5.4 Organizator ma prawo dokonywać zmian w regulaminie podczas trwania konkursu.

6. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

6.1 Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz wizerunku (zdjęcie
dokumentujące przekazanie nagrody) na facebooku Radia 5.


