
REGULAMIN ZABAWY NA FANPAGE (dalej "Regulamin") 

Regulamin zabawy na Facebooku „ZGARNIJ NAGRODĘ!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

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

w Warszawie 02-486, Al. Jerozolimskie 176, 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 01 sierpnia do 12 sierpnia 2018 roku na 

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

§ 3. Zasady „Zabawy”  

1. „Zabawa” nawiązuje do tegorocznych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce odbywających się w 

Berlinie. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest polubienie fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ i ustawienie publicznych polubień stron, tak żeby 

„Organizator promocji” mógł zweryfikować polubienie fanpage przez „Uczestnika promocji. Nie 

spełnienie tego warunku dyskwalifikuje „Uczestnika zabawy” z rozgrywki o uzyskanie nagrody w danym 

dniu. Ponadto „Uczestnik promocji” zobowiązany jest do wytypowania w podanych przez 

„Organizatora zabawy” dyscyplinach zawodnika, który zajmie pierwsze miejsce z jednoczesnym 

określeniem wyniku jaki uzyska. 3. Po rozegranych w danym dniu dyscyplinach, wybranych przez 

„Organizatora zabawy”, zostaną podane osoby, które wytypowały prawidłowe rezultaty rozgrywanych 

konkurencji i najdokładniej określiły wynik jaki osiągnął zawodnik zaklasyfikowany na 1 miejscu.              

4. „Uczestnicy zabawy” mogą typować zwycięzcę danej konkurencji i typować wynik najlepszego 

zawodnika od momentu opublikowania posta na fanpage https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ 

do momentu rozpoczęcia danej konkurencji. Wszystkie wyniki, które zostaną wpisane pod postem, po 

rozpoczęciu rywalizacji w danej dyscyplinie nie będą brane pod uwagę przez „Organizatora zabawy”. 

5. Każdy „Uczestnik zabawy” zobowiązany jest do spełnienia obu warunków „Zabawy”: podania 

nazwiska zawodnika, którego typuje do zwycięstwa w danej konkurencji i wytypowania wyniku jaki 

osiągnie. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków wyklucza „Uczestnika zabawy” z otrzymania 

nagrody. 6. W przypadku pokrycia się typowań przez dwóch lub więcej „Uczestników zabawy”, o 

wyłonieniu zwycięzcy do otrzymania nagrody będzie decydował czas wpisu posta na fanpage 

https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ przez „Uczestnika zabawy”. „Uczestnik zabawy”, który jako 

pierwszy wytypował prawidłowy rezultat i podał zwycięskiego zawodnika otrzyma nagrodę.                        

7. Niezależnie od tego ile konkurencji odbywanych jest w danym dniu Mistrzostw Europy, „Uczestnicy 

zabawy” mogą typować tylko te, które wskazane zostaną przez „Organizatora zabawy”. Wśród 

„Uczestników zabawy” z każdej rozgrywanej konkurencji, zostanie wybrany „Uczestnik zabawy”, który 

wytypował prawidłowo zwycięzcę konkurencji oraz najdokładniej określił uzyskany przez niego wynik 

otrzyma aparat Fujifilm Instax Mini 9, trzech kolejnych „Uczestników zabawy”, którzy wytypowali 
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prawidłowo zawodnika 1 miejsca i byli kolejni w określeniu rezultatu zwycięzcy danej dyscypliny 

otrzymają głośnik Hopestar H9 o wartości 69 zł. 8. „Organizator zabawy” przed rozpoczęciem 

Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, w dniach od 1 do 6 sierpnia przeprowadzi również zabawę na 

wytypowanie miejsca Polski w klasyfikacji medalowej z jednoczesnym podaniem ile medali złotych, 

srebrnych i brązowych zdobędą łącznie polscy zawodnicy podczas Mistrzostw Europy w dniach 6-12 

sierpnia 2018 r w Berlinie. „Uczestnik zabawy”, który prawidłowo przewidzi ilość zdobytych przez 

Polaków medali (ze szczegółowym ich podziałem na ilość zdobytych medali złotych, srebrnych i 

brązowych) otrzyma aparat Fujifilm Instax Mini 9. Jeżeli podczas typowania pojawi się kilka 

jednakowych odpowiedzi z podziałem zdobytych przez Polaków medali, o przyznaniu nagrody będzie 

decydowało  podane przez „Uczestnika zabawy” miejsce medalowe jakie uzyska Polska w tabeli 

klasyfikacji medalowej. Jeżeli pojawiłyby się wśród „Uczestników zabawy” identyczne odpowiedzi, o 

przyznaniu nagrody zadecyduje wówczas czas wpisu posta. Ten „Uczestnik zabawy”, który wytypował 

prawidłowe odpowiedzi jako pierwszy stanie się właścicielem nagrody – aparatu Instax Mini 9.                   

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 „Zgarnij nagrodę” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Organizatora 

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. 

11. 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, Al. 

Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: ”Zgarnij 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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