
REGULAMIN ZABAWY NA FANPAGE (dalej "Regulamin") 

Regulamin zabawy na Facebooku „USTRZEL xxxx!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Organizatorem zabawy” pod nazwą „USTRZEL xxx!”(„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 21 września 2018 roku do 28 września 2018 

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

§ 3. Zasady „Zabawy”  

1. „Zabawa” nawiązuje do gry xxx na komputery osobiste oraz konsole PS4 i Xbox One. 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest polubienie fanpage https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ i 

ustawienie publicznych polubień stron, tak żeby „Organizator zabawy” mógł zweryfikować polubienie 

fanpage przez „Uczestnika zabawy”. Nie spełnienie tego warunku dyskwalifikuje „Uczestnika zabawy” 

z rozgrywki o uzyskanie nagrody. Ponadto „Uczestnik zabawy” zamieści w komentarzu dotyczącym 

„Zabawy” opis śmiesznego/ pechowego zdarzenia, jakie miał podczas gry video. Do zgłoszenia należy 

dodać, jaką wersję gry „Uczestnik zabawy” chciałby wygrać (PC, PS4 czy Xbox One). 

3. Komisja składająca się z pracowników „Organizatora zabawy” w dniu 01.10.2018 r. wybierze trzy 

osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej kreatywne. Pod uwagę będą brane również 

komentarze oraz reakcje, jakie otrzyma dane zgłoszenie. Każda z wygranych osób otrzyma oryginalną 

grę xxxx na jedną z wybranych platform: PC, PS4, Xbox One. Ogłoszenie wyników zostanie 

opublikowane na fanpage https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/. 

4. „Uczestnicy zabawy” mogą zamieszczać swoje zgłoszenia od momentu opublikowania posta na 

fanpage https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ do 28.09.2018, do godziny 23:59. Wszystkie 

zgłoszenia, które zostaną wpisane pod postem, po tym czasie nie będą brane pod uwagę przez 

„Organizatora zabawy”.  

5. Każdy „Uczestnik Zabawy” ma prawo do kilku zgłoszeń, jednak wygrać może tylko RAZ.  Wartość 

nagród w konkursie wynosi łącznie 634,68 zł. 

6. „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/  
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7. „Uczestnik zabawy” przystępujący do prowadzonej zabawy „USTRZEL xxx!” 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. „Uczestnik zabawy” wyraża zgodę na 

udostępnienie danych osobowych w przypadku wygrania nagrody.  

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody.  

§ 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 Sp. z o.o., Al. 

Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: ”Ustrzel xxx!” 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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