
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs mikołajkowy cz. 3 zwany dalej 
„Konkursem”.
§ 2
Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie (00-497) przy ul. Nowy Świat 4a, 
zwana dalej Fundacją PGZ jest organizatorem Konkursu.
§ 3 
Konkurs jest organizowany użytkowników portalu facebook.com, którzy są fanami, bądź określą 
się jako fani profilu Fundacji PGZ na ww.portalu. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani 
sponsorowany przez Facebook. Przedmiotem Konkursu jest poprawna odpowiedź na dwa pytania 
konkursowe: Ile lat łącznie zajęły Sienkiewiczowi wszystkie jego podróże? (dopuszczalna granica 
błędu 3 lata); Jak się wabił pies Sienkiewicza??
§ 4
Konkurs trwa od 8 grudnia 2017 r. od godziny 21.00 do 10 grudnia 2017 r. do godziny 12.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 23:00. Wysyłka nagród 
nastąpi po 11 grudnia 2017 r.
§ 5
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 
przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji 
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi 
laureatom otrzymanie nagród.
§ 7
1. Warunki przystąpienia do Konkursu: status fana profilu Fundacji PGZ na Facebooku; zapoznanie
się z Regulaminem Konkursu; udzielenie odpowiedzi na dwa pytania konkursowe oraz przesyłanie 
ich do Administratora profilu w wiadomości prywatnej. Każdy z uczestników Konkursu może 
zamieścić tylko jedną odpowiedź konkursową.
2. Zgłoszona do Konkursu odpowiedź musi być autorską odpowiedzią uczestnika i nie może 
zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w innych. Takie 
teksty będą usuwane. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Organizator ma prawo
usunąć takie zgłoszenia.
3. Imiona i nazwiska laureatów mogą zostać opublikowane w serwisie Facebook na profilu 
Fundacji PGZ przez Organizatora.
§ 9
W konkursie przewidziano nagrody w postaci 3 książek Bogusława Niemirka „Śladami 
Sienkiewicza” o łącznej wartości 120 zł brutto.
§ 10
1.Warunkiem odebrania przez wyróżnionego uczestnika nagrody jest przesłanie na fanpage 
Fundacji PGZ wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres e-mail, adres 
pocztowy, na który wysłana ma zostać nagroda
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Fundacji. 
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora do wygranego uczestnika pod podany 
przez niego adres.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania 
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 
Regulaminie.


