REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na Cavaliada Warszawa 2017”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na Cavaliada Warszawa 2017” (dalej
zwanego: „Konkursem”) jest Hobby Media Krzysztof Mijakowski, Konrad Głuchowski spółka
cywilna. 00-480 Warszawa; ul. Wiejska 19 (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak i na stronie
internetowej: www.gallop.pl oraz na www.facebook.com/Gallop.Magazyn
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i
współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są zestawy biletów na wydarzenie
Cavaliada Warszawa 2017: 7 x dwuosobowy zestaw biletów na 2 dni wydarzenia, tj. 23-24 lutego
2017.
1.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji
Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage’u: facebook.com/Gallop.Magazyn i poprzez
skrzynkę mailową redakcja@gallop.pl, używaną tylko w celu skontaktowania się z laureatami
konkursu.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 13.02.2017–21.02.2017 r.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Organizator zamieści na www.gallop.pl ogłoszenie o Konkursie (gallop.pl/bilety-na-cavaliadawarszawa-2017-konkurs), o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu,
nagrodach oraz ramach czasowych Konkursu, a także adres strony internetowej Organizatora, na
której zamieszczony jest regulamin Konkursu.
3.2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie konta na
portalu społecznościowym Facebook, z którego w komentarzu pod postem z informacją o konkursie
wstawiają odpowiedź na pytanie konkursowe.
3.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wstawieniu pod postem konkursowym
opublikowanym na Facebooku na fanapage'u Gallop Koń&Jeździec odpowiedzi na pytanie
konkursowe. Pytanie konkursowe zawarte jest w ogłoszeniu opublikowanym na
www.gallop.pl/bilety-na-cavaliada-warszawa-2017-konkurs. Zgłoszenia można przesyłać do końca
dnia 17.02.2017 (do godz. 23:59).
3.4. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostaną
uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze/najbardziej pomysłowe/najbardziej oryginalne.
Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. przesłać zgłoszenie do konkursu, dowolną
ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę. Laureaci będą identyfikowani za pomocą
konta (profilu) na portalu społecznościowym Facebook, poprzez które zostaną poproszeni o
skontaktowanie się z organizatorem konkursu w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
3.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ukrywania lub usuwania komentarzy pod
postem konkursowym na fanpage'u Gallop Koń&Jeździec, które nie mają związku z konkursem,
mogą być zakwalifikowane jako SPAM lub są obraźliwe.

3.7. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (tj. wstawienie komentarza pod postem
informującym o konkursie) oznacza zgłoszenie do konkursu oraz akceptację jego regulaminu.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie
najpóźniej do dnia 19.02.2017 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailowo najpóźniej w ciągu 1 dnia od daty
rozwiązania Konkursu.
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną przesłane drogą pocztową na adresy wskazane
przez laureatów najpóźniej do dnia 21.02.2017.
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.8. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w
terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia 21.02.2017 r. (na adres Organizatora:
Hobby Media Krzysztof Mijakowski, Konrad Głuchowski spółka cywilna. 00-480 Warszawa; ul.
Wiejska19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Gallop „Wygraj bilety na Cavaliada Warszawa
2017”)
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją")
powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez
uczestnika.
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