
 

 

REGULAMIN KONKURSU LUXRAD „Lato z LUXRADEM”. 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU  

 

Zakres czasowy: 

Start konkursu: 7 sierpnia 2019r. godzina 10:00 

Zakończenie konkursu: 19 sierpnia 2019r. godzina 23:59 

Ogłoszenie wyników konkursu: 23 sierpnia 2019r. godzina 18:00 

Zadanie: Skomentowanie postu konkursowego na fanpage’u Luxrad - nowoczesne grzejniki 

odpowiadając na pytanie: Wymień gadżet, którego nie ma wśród nagród konkursowych, a 

byłby idealny dla naszej marki. Mile widziane zdjęcie takiego gadżetu. 

Nagroda: Trzy zestawy gadżetów, w skład których wchodzi: 

• Wakacyjny bidon 

• Notatnik w miękkiej okładce 

• Pendrive o pojemności 32GB 

• Wakacyjny worek 

• Kabel 3w1 MICRO USB TYPE-C iPhone 

• Organizer biurowy 

• Długopisy 

• Podkładka pod myszkę 

Jury: Przedstawiciele marki LUXRAD. 

Zasady: W komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook należy odpowiedzieć 

na pytanie: Wymień gadżet, którego nie ma wśród nagród konkursowych, a byłby idealny dla 

naszej marki. Mile widziane zdjęcie takiego gadżetu. 

Jury konkursowe wybierze i nagrodzi 3 najciekawsze odpowiedzi. 

Jeden Uczestnik Konkursu może przystąpić do Konkursu wielokrotnie, przy czym może 

otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem. 

Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 23 sierpnia 2019r. godzina 18:00. 



 

https://www.facebook.com/ luxradgrzejniki 

Ze zwycięzcami skontaktuje się przedstawiciel LUXRAD poprzez wiadomość prywatną na 

Facebooku. 

Kanały komunikacji: 

https://www.facebook.com/ luxradgrzejniki 

https://www.instagram.com/luxrad_grzejniki/ 

REGULAMIN KONKURSU 

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest firma LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY SP. J. zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w 

punkcie II. Regulaminu wykonana zadanie konkursowe. 

3. Zwycięzcami konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, są Uczestnicy, którzy poprawnie 

wykonają zadanie konkursowe oraz zostaną wybrani przez jury konkursu. Nagroda przyznana 

Zwycięzcom konkursu zestawy gadżetów LUXRAD. 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Start konkursu: 7 sierpnia 2019r. godzina 14:00 

3. Zakończenie konkursu: 19 sierpnia 2019r. godzina 23:59 

5. Ogłoszenie wyników konkursu: 23 sierpnia 2019r. godzina 18:00 na: 

https://www.facebook.com/luxradgrzejniki/ 

6. Cały konkurs odbywa się za pośrednictwem strony 

https://www.facebook.com/luxradgrzejniki/ 

7. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym na 

portalu Facebook w odpowiedzi na pytanie: Wymień gadżet, którego nie ma wśród nagród 

konkursowych, a byłby idealny dla naszej marki. Mile widziane zdjęcie takiego gadżetu. 

8. Zdjęcie oraz opis należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym 

zamieszczonym na profilu Facebook. 

9. Dokonując wyboru, Organizator kieruje się kryteriami takimi jak: pomysłowość, 

kreatywność. 

https://web.facebook.com/plndesign/
https://web.facebook.com/plndesign/
https://www.instagram.com/luxrad_grzejniki/
https://www.facebook.com/luxradgrzejniki/
https://www.facebook.com/luxradgrzejniki/


 

10. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, 

zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. 

11. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Zwycięzców, nagrodę otrzyma 

następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury. 

10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Organizator zobowiązany jest przekazać nagrodę zwycięzcom w ciągu 14 dni od daty 

ogłoszenia wyników konkursu. 

2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, możliwy jest też odbiór 

osobisty. Po stronie Zwycięzcy jest sprawdzenie podczas odbioru przesyłki czy nie została 

ona uszkodzona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia wysyłki nagród wyłącznie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących Nagrody w 

Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 

5. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Organizatora: info@luxrad.com w terminie 3 dni od dnia zakończenia 

konkursu. 

6. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia 

Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy 

Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

8. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy 

podany w reklamacji. 

9. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 7 powyżej nie będą 

rozpatrywane. 

10. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło 

będzie zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie 

Uczestnika związane z Konkursem. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a 

nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

mailto:info@luxrad.com


 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji 

Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 

144 poz. 1204 z późn. zm.). 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych 

poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres mailowy Organizatora: info@luxrad.com 

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej 

informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: 

info@luxrad.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby. 

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 

7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez 

Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym 

lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. 

8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady 

ochrony danych osobowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo 

do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. 

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu 

Facebook. 

4. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Administrator konkursu korzysta z 

serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 

mailto:info@luxrad.com
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