
REGULAMIN KONKURSU 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Hasło reklamowe dla ArCADia-

TERMO” i jest zwany dalej: "Konkursem". 
2. Konkurs odbędzie się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu 

zwanym dalej „Regulaminem”.  
3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest firma INTERsoft sp. z o.o. z siedzibą 

 w Łodzi, ul Sienkiewicza 85/87 ( 90-057 ) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000126422.  

4. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 
5. Konkurs rozpocznie się w dniu 10.02.2014 r. o godzinie 12:00:00 czasu polskiego i będzie 

trwać do dnia 24.02.2014 r. do godziny 23:00:00 czasu polskiego. 
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki 

uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”). 
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki udziału w Konkursie. 

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora ( 90-057 Łódź, ul Sienkiewicza 85/87) 
oraz na stronie internetowej pod adresem www.intersoft.pl/pdf/arcadia-termo-konkurs-
2014.pdf 

 
§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na 
portalu społecznościowym Facebook i „polubiła” profil firmy INTERsoft na Facebook 
dostępny pod adresem www.facebook.com/intersoft.cad 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła reklamowego dla programu ArCADia-
TERMO w czasie trwania konkursu i umieszczenia go w komentarzu do wpisu 
ogłaszającego konkurs. 

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której hasło uzyska największą liczbę kliknięć  „lubię 
to”. 

4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do posługiwania się hasłem w dowolnie wybranym 
celu związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Organizatora.  

5. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody oraz innych roszczeń 
związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez 
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

 
§3 

NAGRODA 
 

http://www.facebook.com/intersoft.cad


Nagrodą w Konkursie jest program ArCADia-TERMO PRO 5 o wartości 2 029,50 zł i nagroda 

pieniężna w wysokości 226 zł przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody.  

§4 
REKLAMACJE 

 
Z uwagi na sposób wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Uczestnikom nie przysługuje prawo 
składania reklamacji. 
 

§5 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie swoich prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu kontaktowego. 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu.  

 
§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, które uzna za obraźliwe lub 
niestosowne. 

2. Właściciel portalu społecznościowego Facebook nie odpowiada za przebieg Konkursu. 
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz 

stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook. 


