
Regulamin konkursu „Wygraj bilet do Honolulu” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wygraj bilet do Honolulu” zwanego dalej „Konkursem”  jest Agencja-
Prasowo Reklamowa CREATIVE, z siedzibą przy ul. Reymonta 1, 83-200 Starogard Gdański zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród jest "Sala Zabaw Honolulu", z siedzibą w Tczewie,  
ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew zwany dalej „Fundatorem”.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu Facebook – fanpage Galerii Neptun 
prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/24starogard/ w dniach 
22-23.11.2017 roku.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia (za okazaniem zgody rodziców,  
bądź prawnych opiekunów), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, 
rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które odwiedzą fanpage Galerii Neptun dostępnym pod adresem  
https://www.facebook.com/24starogard/. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 
warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć Uczestnicy, którzy wcześniej polubią profil 
https://www.facebook.com/24starogard. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 22-23.11.2017 r. pod postem konkursowym napisać 
komentarz: "poproszę darmowy bilet". 

3. Uczestnik, który poprawnie wpisał komentarz pod postem konkursowym, nie może uczestniczyć w dalszej 
części konkursu, tzn. nie ma prawa do dwóch lub większej ilości nagród. 

 
 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione  
w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Wygrywa 5 pierwszych osób, które skomentują poprawnie post konkursowy komentarzem, którego treść 
jednoznacznie brzmi: "poproszę darmowy bilet". W treści tekstu mogą się pojawić duże, jak i małe litery.  

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają pracownicy Organizatora. 



4.  Po wyłonieniu osoby Organizator na fanpage-u Galerii Neptun na portalu Facebook pod postem 
konkursowym ogłosi nazwiska laureatów konkursu. 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Nagrodą w konkursie dla pierwszych 5 osób, które skomentują poprawnie post konkursowy  
jest darmowy, bez limitu czasu bilet wstępu do sali zabaw "Honolulu" w Starogardzie Gd. mieszczącej 
się w Galerii Neptun, ul. Pomorska 7.  

2. Nagrody konkursowe zostaną wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 
wymiany na gotówkę. 

3. Nagrodzeni zostaną poprzez komentarz na facebooku poproszeni o podanie adresu, na który wysłany 
zostanie bilet będący nagrodą w konkursie. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków zawartych w Regulaminie. 

 


