§1.Postanowienia Ogólne
1.1 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest firma „Formacja Bojowa” z siedzibą w Lubiń, ul. Mickiewicza 12B,
NIP 6981713322;
1.2 Nagrodami w konkursie są karnety dla dwóch klas szkolnych, których przedstawiciele zamieścili zdjęcie obrazujące hasło
konkursu „Najbardziej odjechane zdjęcie z życia mojej klasy”;
1.3 Prawo do nagrody nabywają osoby będące członkiem klasy oraz spełniające warunki w punkcie 1.6;
1.4. Zwycięzcami konkursu są dwa zdjęcia, które uzyskały największą ilość polubień;
1.5 Konkurs organizowany jest na obszarze Wielkopolski;
1.6 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na:
-Polubieniu strony Formacja Bojowa na portalu społecznościowym Facebook przez osobę zamieszczającą zdjęcie,
- Udostępnieniu i polajakowaniu wydarzenia „Wygraj Laser Tag dla swojej klasy”
-Dodaniu zdjęcia pod wydarzeniem „Wygraj Laser Tag dla swojej klasy” obrazujące hasło „Najbardziej odjechane zdjęcie
z życia mojej klasy”;
1.7 Definicje. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
- Regulamin – niniejszy regulamin
- Konkurs – konkurs opisany w punkcie 1.6
- Fundator – firma „Formacja Bojowa”
- Karnet – karnet wstępu na Laser Tag umożliwiający grę turniejową w grupie min. 6 osób do maks. 30 osób, ważny do
22.06.2017. Karnet upoważnia do uczestnictwa w grze posiadacza oraz osób będących członkami klasy.
- Zgłoszenie – zamieszczenie zdjęcia obrazującego hasło konkursu przez przedstawiciela klasy w wydarzeniu „Wygraj Laser
Tag dla swojej klasy” na stronie Formcji Bojowej
- Przedstawiciel – Użytkownik, który zgłosił się do Konkursu wysyłając zdjęcie
- Zwycięzca – Uczestnik, który spełnił wymogi formalne Regulaminu oraz zebrał największą ilość polubień pod dodanym
zdjęciem.
-„Odjechane”- w sensie potocznym o czymś wystrzałowym, cool, fajowym , ekstra, klawym.
§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami konta, które w dniu dokonania
zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2 Każda osoba może zamieścić tylko jedno zdjęcie, a każda klasa może wygrać tylko 1 karnet dla całej grupy.
2.3 Zgłoszenie do konkursu wymaga pisemnej zgody Dyrekcji Szkoły na organizację gry Laser Tag na terenie Szkoły lub
w hali Sportowej należącej do Szkoły oraz przesłanie jej na adres mailowy kontakt@formacjabojowa.pl. Zgoda powinna
zawierać pieczątkę i podpis Dyrektora szkoły.
2.4 Od osób zgłaszających zdjęcie do konkursu, które nie ukończyły 16r.ż. wymaga się wskazanie opiekuna grupy
( wychowawcę klasy lub nauczyciela)oraz przesłanie na adres mailowy kontakt@formacjabojowa.pl jego oświadczenia
o sprawowanej opiece nad grupą oraz numer kontaktowy. W przypadku wygranej, firma Formacja Bojowa kontaktuje się nie
z nieletnim lecz z opiekunem grupy;
2.5 Od osób zgłaszających zdjęcie do konkursu, które nie ukończyły 16r.ż. wymaga się również zgody rodziców na udział
w grze Laser Tag. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.formacjabojowa.pl w zakładce „DO POBRANIA”;
2.6. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą
uwzględniane.
2.7. Osoby które zgłosiły zdjęcie do konkursu, a nie spełniły wymagań regulaminu określone w punkcie 1.6 będą wycofane
z konkursu.
2.8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych,
m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika konkursu.
2.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez uczestników konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.11 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w Regulaminie.
§3. Zasady przyznawania nagród konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników konkursu jest polubienie strony Formacja Bojowa na portalu społecznościowym Facebook przez
osobę zamieszczającą zdjęcie, udostępnieniu i polajkowaniu wydarzenia „Wygraj Laser Tag dla swojej klasy” oraz dodaniu
zdjęcia pod wydarzeniem „Wygraj Laser Tag dla swojej klasy” obrazujące hasło „Najbardziej odjechane zdjęcie z życia mojej
klasy”;
3.2. Kryterium wyłonienia zwycięzców konkursu jest uzyskanie jak największej liczby polubień pod zamieszczonym zdjęciem
oraz spełnienie wymagań wymienionych w §2
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora.
Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość wyłonienia dwóch grup zwycięskich, stosownie do postanowień niniejszego
Regulaminu
3.4. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się w dniu 5 maja 2017r.
3.5. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 2 karnety wstępu na LaserTag dla osób będących członkami
klasy.
3.6. W Konkursie nagrodzone zostaną dwa zdjęcia o największej ilości polubień.

3.7. Nagrody, określone w pkt 3.5. nie podlegają wymianie na ich równowartość w ekwiwalencie pieniężnym, ani na nagrody
innego rodzaju.
3.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§ 4. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie portalu Facebook na stronie Formacja Bojowa
najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt 3.4 niniejszego
Regulaminu.
4.2 Każdy ze zwycięzców Konkursu, który ukończył 16 r.ż. zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości,
natomiast osoby poniżej 16 r. ż. zostaną poinformowane poprzez opiekuna o którym mowa w pkt.2.3. Zwycięzca aby
otrzymać nagrodę, zobowiązany jest skontaktować się z firmą Formacja Bojowa w ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia
wyników, potwierdzając swoją tożsamość oraz okazując ważną legitymacje szkolną.
4.3 Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Facebook.
Nazwiska zwycięzców będą opublikowane na stronach serwisu Facebook po zakończeniu procesu zbierania danych.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz
4.3 powyżej, nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu kolejnemu wedle kryteriów konkursowych.
4.4 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu. Zarówno uczestnikowi jak
i danej klasie konkursu przysługuje tylko jeden karnet. W przypadku gdy największą ilość polubień zebrały zdjęcia tej
samej klasy, druga nagroda przypada następnemu w kolejności zwycięzcy.
4.5 Nagroda konkursu zostaje realizowana na terenie szkoły i może zostać zrealizowana tylko w dni nauki szkolnej czyli od
poniedziałku do piątku.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po
stronie nagrodzonego uczestnika Konkursu.
4.7 Brak kontaktu z zwycięzcą lub nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi
V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie
później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data
jej otrzymania przez Organizatora.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu, jak również dokładny opis
i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: kontakt@formacjabojowa.pl
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony
listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VI. Dane Osobowe
6.1 Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest firma Formacja Bojowa, Lubiń
ul.Mickiewicza 12B, NIP 6981713322
6.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie,
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
VII. Postanowienia końcowe
7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na portalu Facebook na stronie Formacja Bojowa
7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe
związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie
sytuacji uczestników.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
stosownie do obowiązujących przepisów.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

