
REGULAMIN ZABAWY NA FANPAGE (dalej "Regulamin") 

Regulamin zabawy na Facebooku „STRZEL NAGRODĘ!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem zabawy” pod nazwą „Strzel nagrodę!”(„Zabawa”) jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 02-078, ul. Krzywickiego 34, NIP 1132646403, REGON 140796039, Sąd Rejonowy dla M. 

ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000271999, wysokość kapitału 

zakładowego : 1 500 000,00 PLN. 2. „Zabawa” przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie 

Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego 

regulaminu („Uczestnik zabawy”).  

§ 2. Czas trwania i miejsce „Zabawy” 

1. Zabawa na Facebooku „Organizatora zabawy” trwa od 14 czerwca 2018 roku do 15 lipca 2018 roku 

na fanpage, na stronie: https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/  

§ 3. Zasady „Zabawy”  

1. „Zabawa” nawiązuje do tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych w Rosji. 2. 

Warunkiem wzięcia udziału jest wytypowanie wyniku rozgrywanych w danym dniu meczy z 

jednoczesnym podaniem informacji, w której minucie padnie pierwsza bramka w meczu. 3. Po każdym 

rozegranym meczu zostaną podane osoby, które wytypowały prawidłowe rezultaty rozgrywanych 

meczy i najdokładniej określiły czas strzału pierwszej bramki w meczu. 4. „Uczestnicy zabawy” mogą 

typować wynik meczu i strzału pierwszej bramki od momentu opublikowania posta na fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ do momentu rozpoczęcia danego meczu. Wszystkie wyniki, 

które zostaną wpisane pod postem, po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę przez 

„Organizatora zabawy”. 5. Każdy „Uczestnik zabawy” zobowiązany jest do spełnienia obu warunków 

„Zabawy”: podania końcowego wyniku meczu i wytypowania czasu strzału pierwszego gola. Nie 

spełnienie któregokolwiek z warunków wyklucza „Uczestnika zabawy” z otrzymania nagrody. 6. W 

przypadku typowania przez „Uczestnika promocji” wyniku remisowego, „Uczestnik zabawy” 

zobowiązany jest do podania drużyny zwycięskiej. 7. Niezależnie od tego ile meczy rozgrywanych jest 

w danym dniu Mistrzostw Świata, „Uczestnicy zabawy” mogą typować każdy mecz. „Organizator 

nagrody” wybierze zwycięzcę spośród „Uczestników zabawy” z każdej rozgrywki meczowej, a każdy ze 

zwycięzców otrzyma selfiestick 4mobee o wartości 79 zł. 8. „Organizator zabawy” w dniach, w których 

rozgrywane będą mecze Reprezentacji Polskiej przeprowadzi również konkurs na najlepsze zdjęcie 

wykonane w strefie FUN ZONE. Zdjęcia ze strefy FUN ZONE można przesyłać na fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ i zamieszczać pod postem informującym o rozgrywkach 

Reprezentacji lub przesłać na mail: konkurs@abfoto.pl. Najzabawniejsze, najciekawsze zdjęcie 

wykonane w strefie FUN ZONE zostanie nagrodzone. Autor wybranego zdjęcia otrzyma zestaw 

produktów 4mobee o wartości 228 zł, w skład którego wejdą: selfiestick 115 cm oraz powerbank stone 

10400 mAh. 9. „Organizator zabawy” w dowolnym momencie trwania zabawy może zmienić wartość 

przyznanych nagród. Zmiana ta musi zostać podana do publicznej wiadomości poprzez fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ 10. „Uczestnik zabawy” przystępujący do prowadzonej 

zabawy „Strzel nagrodę” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Organizatora 
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zabawy”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z „Uczestnikiem zabawy” na potrzeby 

prowadzonej akcji marketingowej. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można 

wycofać w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo - na adres: iod@abfoto.pl. 

„Uczestnik zabawy” wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w przypadku wygrania 

nagrody. „Uczestnik zabawy” na zdjęcie ze strefy FUN ZONE na publikację zdjęcia na fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.  

 

§ 4. Reklamacje 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Zabawą”, „Uczestnik zabawy” może poinformować 

„Organizatora zabawy”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: AB FOTO ul. 

Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa z dopiskiem: ”Strzel nagrodę” w czasie trwania akcji 

marketingowej. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Organizatora zabawy” w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. „Organizator zabawy” rozpatrując reklamację stosować 

będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O decyzji „Organizatora zabawy”, „Uczestnik zabawy” 

zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Decyzja „Organizatora zabawy” w przedmiocie reklamacji jest 

wiążąca i ostateczna. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 2. „Organizator zabawy” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych w przypadku 

nie spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika zabawy” postanowień niniejszego „Regulaminu”. 3. 

Wszystkie treści zawarte w postach mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 

postanowienia niniejszego „Regulaminu”. 4. Treść niniejszego „Regulaminu” jest dostępna w okresie 

trwania „Zabawy” na stronie internetowej www.abfoto.pl w zakładce Regulaminy promocji/ Aktualne 

akcje marketingowe. 
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