
REGULAMIN KONKUSU – Co wiesz o firmie SARS? 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest portal wędkarski Angloo.com, zwany dalej Organizatorem. 

2. Sponsorem nagród jest Sars.pl – Wędkarstwo Wyczynowe, zwani dalej Sponsorem. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja wędkarstwa. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Portalu Wędkarskim 

http://angloo.com/ 

 

§2 Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć 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 zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w 

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego 

na udział w Konkursie. 

 

§3 Organizacja konkursu 

1. Konkurs polega na rozwiązaniu quizu i sprawdzeniu się w zadaniu na refleks (jak najszybszym 

ułożeniu układanki dotyczącej firmy SARS). Zarówno Quiz jak i układanka znajdują się w poście 

konkursowym na http://angloo.com/. 

2. Udział w konkursie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane na Portalu Wędkarskim 

http://angloo.com/. 

2a. Rejestracja może nastąpić poprzez wtyczkę portalu Facebook lub przez formularz rejestracyjny. 

3. Uczestnik może tylko raz rozwiązać quiz i dokonać nieograniczonej ilości prób ułożenia układanki. 

4. W każdym pytaniu w Quizie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. 

5. O Zwycięstwie zadecyduje ilość poprawnych odpowiedzi w Quizie i najlepszy czas ułożenia 

Układanki. Jeśli dwóch lub więcej użytkowników uzyska jednakowy czas ułożenia układanki, wyżej w 

klasyfikacji będzie ten, kto szybciej rozwiązał quiz. 

6. Nagrody będą rozdane dla trzech najlepszych Uczestników.  

 

§4 Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa od czwartku 16.06.2016r. godzina 11:00:00 do czwartku 30.06.2016 godzina 

23:59:59.  

2. Zasady konkursu są określone w §3. 

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w poniedziałek 04.07.2016 o godzinie 20:00:00 na facebookom profilu 

Organizatora (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 

c) adres do wysyłki 

 

§5 Nagrody i wybór zwycięzców 

1. Nagrodami są: 
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- kołowrotek Leoni Power Cast  (http://sklep.sars.pl/kolowrotki/617-powell-match-60m-bat-

milo.html) oraz koszulka TEAM SARS(http://sklep.sars.pl/ubrania-torby/589-koszulka-polo-

czarna.html), żyłka firmy ASSO– za 1 miejsce 

- portfel szyty 30 cm na przypony (http://sklep.sars.pl/portfelepudelka-na-przyponysplawiki/270-

haczyki-seria-1m-red.html) oraz   koszulka TEAM SARS(http://sklep.sars.pl/ubrania-torby/589-

koszulka-polo-czarna.html) – za 2 miejsce 

- portfel szyty 30 cm na przypony (http://sklep.sars.pl/portfelepudelka-na-przyponysplawiki/270-

haczyki-seria-1m-red.html), żyłka firmy ASSO – za 3 miejsce 

2. Wyboru Zwycięzców- patrz §3 Organizacja konkursu, punkt 5. 

3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od 

niego. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

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. 
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