REGULAMIN Konkursu
„W jaką podróż marzeń wybrałoby się Twoje dziecko?”
§1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „W jaką podróż marzeń wybrałoby się Twoje

dziecko?” (zwany dalej konkursem)

jest Currency One SA, operator serwisu

Walutomat (NIP: 7831684097, REGON: 301920555, Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000402723 (Organizator), umożliwiającego wymianę walut w
Internecie przez platformę dostępną pod adresami https://walutomat.pl

oraz

https.nowy.walutomat.pl ), (Serwis).
2.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ma swój profil w serwisie Facebook.

§2. Zasady promocji
1.

Konkurs odbywa się na profilu Walutomatu w serwisie Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/walutomat, Facebook nie jest organizatorem tego konkursu.
2.

Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Walutomatu na
Facebooku w dniu 18.05.2015 do niedzieli 31.05.2015 do godz.20.00

3.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.

4.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu
Facebook i wezmą udział konkursie.

5.

Konkurs polega na wpisaniu wypowiedzi lub dodaniu ilustracji w komentarzu do postu
odpowiadającej na pytanie – W jaką podróż marzeń wybrałoby się tym niebieskim
autkiem Twoje dziecko?

6.

Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź. Liczy się pierwsza, a pozostałe nie będą
brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez organizatora.

7.

Odpowiedź może być słowna lub zilustrowana na rysunku lub fotografii, do którego
uczestnik ma prawa autorskie.

8.

Odpowiedź należy umieścić w odpowiedzi w poście konkursowym na Facebooku.

9.

Umieszczenie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu.

10.

Organizator nagrodzi 3 osoby, których odpowiedzi najbardziej spodobają się
przedstawicielom organizatora.

11.

Zwycięzcy muszą w ciągu dni napisać prywatną wiadomość do organizatora na jego
profilu na Facebooku, gdzie podadzą swoje dane i adres do wysyłki nagrody.

§3. Nagrody
1. I nagrodą w konkursie jest samochodzik zdalnie sterowany z kampanii konkursowej
Walutomatu.
2. Samochód jest w stanie idealnym, choć nie jest nowy i był użyty w kampanii reklamowej
Walutomatu w 2014 r. Uwaga: wsteczny bieg w aucie nie działa w trybie manualnym, tylko w
trybie zdalnego sterowania. Samochód jest w unikalnym kolorze niebieskim. Specyfikacja:


włącznik imitujący rozruch pojazdu,



podświetlana stacyjka,



świecące, kolorowe, przednie światła LED,



lewarek zmiany biegów,



biegi do przodu - szybki i wolny



biegi do tyłu - szybki i wolny, (nie działa w trybie manualnym)



dwa klawisze dźwiękowe,



pokrętło regulacji głośności,



pilot zdalnego sterowania,



przycisk zmiany sposobu jazdy: manualnej lub sterowanej za pomocą pilota,



elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu,



duże koła otoczone gumowym bieżnikiem,



duże wygodnie wyprofilowane siedzenie z pasami bezpieczeństwa,



podświetlana stacyjka.

WYMIARY POJAZDU:



długość ok. 122 cm,



szerokość ok. 73 cm,



wysokość ok. 50 cm,



średnica koła ok. 24 cm.



Czas ładowania 8 - 10 h.



Prędkość pojazdu 3 - 5 km/h pierwszy bieg.



Prędkość pojazdu 4 - 6 km/h drugi bieg.



Czas jazdy do 1 - 2 h.



Max obciążenie AUTA to 30 kg.
Auto nie ma oryginalnego opakowania. Szacunkowa wartość nagrody 500zł.

3.

II i III nagrodą są karty upominkowe do sklepu Smyk na kwotę 100 zł.

4.

Nagrody wysłane zostaną do zwycięzców w ciągu 14 dni od momentu

zakończenia konkursu, na koszt Organizatora.

§4. Prawa i obowiązki Uczestników
1.

Obowiązkiem

Uczestnika

promocji

jest

przestrzeganie

zapisów

niniejszego

Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w promocji, w sytuacji
naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie
niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi,
społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

§5. Prawa i obowiązki Organizatora
1.

W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy Organizatora.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,
a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych

Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja
Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
3.

W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie
ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia,
zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator
poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

4.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy
techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych,
które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b)
połączenia

internetowe,

w

szczególności

za

przerwanie,

zawieszenie

lub

zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować́ stratę̨ lub zniszczenie treści
przesłanych drogą elektroniczną, c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania
bankowych serwisów internetowych, d) szkody, jakie mogą̨ wystąpić́ w systemach
komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z bankowymi serwisami
internetowymi.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się̨ do Organizatora o
wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem
kontakt@walutomat.pl.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail
kontakt@walutomat.pl. Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od
daty ich przesłania.

