
Regulamin Konkursu na "Pomysł na bezpieczeństwo"
 
 § 1. Postanowienia ogólne 
  
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest brd24.pl 
2. Celem Konkursu jest promocja poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach i marek: brd24.pl 
oraz Alco Force 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem; 
wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu 
Konkursu.   
5. Konkurs jest przeprowadzany na fanpage Organizatora pod adresem: facebook.com/portalbrd24 
na Platformie Facebook.com (dalej „Platformą”).   
6. Przez przystąpieniem do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. 
   
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
   
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Zadaniem uczestnika jest: 
a) polubienie fanpage brd24.pl 
b) udostępnienie posta z informacją o konkursie
c) opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym swojego pomysłu na zwiększenie 
bezpieczeństwa na polskich drogach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci za pośrednictwem, których 
użytkownicy biorą udział w Konkursie.  

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 14 czerwca do godziny 22:00
2. Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszeń niezgodnych z tematyką konkursu. 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z awarii i problemów 
technicznych leżących po stronie serwisu www.facebook.com. 
3. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 
926).   
5. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji 
Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie 
Konkursu.    

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 
   
1. Zwycięzcą konkursu będzie osoba, której pomysł zbierze najwięcej poparcia (wyrażonego w 
polubieniach wpisu na portalu FB). Liczba polubień zostanie sprawdzona przez przedstawiciela 
Organizatora w dniu 14 czerwca o 22:00.   
2. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu na fanpage Organizatora 
oraz na stronie brd24.pl.
3. Zwycięzca zostanie poinformowany o zwycięstwie na fanpage. W odpowiedzi zobowiązany jest 
w terminie 7 dni wysłać wiadomość prywatną lub e-mail na adres: redakcja@brd24.pl, w której 
poda: imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu.   



4. Niepodanie jakichkolwiek danych, o których mowa w §4 pkt. 3 skutkuje utratą prawa do 
otrzymania nagrody.   
5. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.  
6. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie 
obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda zostanie przekazana przez 
fundatora nagrody: expertmarket.pl (Speed-up S.C. Oddział Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 11 
lok. U7, 02-784 Warszawa) 
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, 
odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione 
podejrzenie, o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, w tym manipulowanie wynikami, 
zakładanie dodatkowych kont na Platformie Facebook, obrażanie osób trzecich.    

§ 5. Nagrody 
   
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest expertmarket.pl (Speed-up S.C. Oddział Warszawa, ul. 
Pasaż Ursynowski 11 lok. U7, 02-784 Warszawa)
2. Nagrodą w Konkursie jest Alkomat elektrochemiczny EVO Alco Force o wartości 219 zł. 
3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od momentu uzyskania adresu od zwycięzcy. 
4. Nagrody nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.  

§ 6. Postanowienia końcowe 
 
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia 
udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.   
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 
naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich 
w udzielonej Odpowiedzi konkursowej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie 
nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika Konkursu, niezawinione przez Organizatora, 
pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i publikacją wyników. 
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu jest ograniczona, nie może wynosić 
więcej niż przyznana mu nagroda.   
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie 
trwania Konkursu.   
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 
daty i godziny publikacji wyników Konkursu.   
7. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. 
8. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania 
sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.   
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria 
techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub inne niezależne 
od Organizatora przyczyny. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na 
swoim fanpage na Platformie Facebook.   
10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany z 
serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z 
Konkursem (np. Komentarze, pytania, skargi itp.) powinny być adresowane do Organizatora. 
Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
przeprowadzaniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy regulamin nie narusza 
zasad korzystania z Platformy Facebook. 
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.  


