
 

REGULAMIN KONKUSU 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest portal wędkarski Angloo.com. 

2. Fundatorem nagród są Targi Wędkarskie Rybomania. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja wędkarstwa. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na facebookowym profilu portalu 

wędkarskiego Angloo.com- https://www.facebook.com/angloocom/. 

§2 Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąd udział osoba fizyczna, która posiada: 

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że 

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione, 

c) osoby, które mają ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych, mogą wziąd udział w 

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego 

na udział w Konkursie. 

§3 Organizacja konkursu 

1. Konkurs polega na udostępnieniu postu konkursowego na własnej tablicy w serwicie Facebook. 

Post konkursowy znajduje się na facebookowym profilu portalu wędkarskiego Angloo.com 

https://www.facebook.com/angloocom/. 

2. Pod postem konkursowym na profilu facebookowym Angloo.com, w komentarzu należy dokooczyd 

zdanie Wędkarstwo jest dla mnie… 

3. Należy polubid profil facebookowy Angloo.com (https://www.facebook.com/angloocom/) oraz 

profil facebookowy Rybomanii (https://www.facebook.com/Rybomania/). 

4. Jeden Uczestnik Konkursu może wysład wiele odpowiedzi w komentarzach, ale otrzymad tylko 

jedną nagrodę. 

§4 Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa od piątku 13.11.2015r. godzina 18:00:00 do niedzieli 15.11.2015r. godzina 23:59:59.  

2. Zasady konkursu są określone w §3. 

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni we wtorek 17.11.2015r. o godzinie 20:00:00 na facebookom profilu 

Angloo.com (https://www.facebook.com/angloocom/) oraz na portalu wędkarskim angloo.com. 

4. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w 

wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych: 

a) adres e-mail 

b) imię i nazwisko 

d) adres zamieszkania 

5. Nagrody zostaną wysłane na adres email podany przez Zwycięzców Konkursu w wiadomości 

prywatnej na portalu Facebook. 

§5 Nagrody i wybór zwycięzców 

1. Nagrodą jest 8 pojedynczych wejśd na Targi Wędkarskie Rybomania Lublin 2015. 

2. Wyboru Zwycięzców dokonują Organizatorzy Konkursu. 
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3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od 

niego. 

§6 Postanowienia koocowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 


