REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ GARNITUR ŚLUBNY“

Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie konkursu
1. Konkurs - konkurs „WYGRAJ GARNITUR ŚLUBNY“ organizowany przez F.P.H.U. Fabian
I Grzegorz Fabian z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. Górna 2, NIP 6371813284,
trwający w dniu 03.02.2019 roku w trakcie XVII Międzyplanetarnych Targów Ślubnych
w Katowicach w hali MCK przy Spodku.
2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, biorąca udział
w Konkursie, tj. każda osoba, która odpowiedziała na pytanie konkursowe oraz poprawnie
wypełniła formularz konkursowy.
3. Laureat – Uczestnik Konkursu, którego odpowiedź na pytanie została wybrana przez
Jury konkursowe, spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych zebranych w trakcie
trwania Konkursu. Każdy Laureat otrzymuje jedną Nagrodę główną. W sumie jest pięciu
Laureatów Konkursu.
4. Nagroda Główna – Nagrodą główną Konkursu jest dowolny garnitur z kolekcji ślubnej
o wartości do 750,00 zł, dostępny w dowolnym salonie mody męskiej marki Fabian.
Do wygrania jest 5 garniturów. Nagroda główna nie może być wymieniona na ekwiwalent
pieniężny.
5. Jury – trzyosobowe jury konkursowe, wytypowane przez Organizatora.
6. Strona Konkursowa – strona internetowa Konkursu, znajdująca się pod adresem
internetowym https://fabianmoda.pl/konkurs
7. Formularz – papierowy formularz konkursowy dostępny na stoisku promocyjnym Fabian
Moda Męska, na XVII Międzyplanetarnych Targach Ślubnych w Katowicach w hali
MCK przy Spodku.
8. Organizator – organizator i fundator nagród w Konkursie „WYGRAJ GARNITUR ŚLUBNY”
jest F.P.H.U. Fabian I Grzegorz Fabian z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. Górna 2,
NIP 6371813284.
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie
Polski, które w dniu 03.02.2019 roku wypełniły poprawnie formularz konkursowy, dostępny
na stoisku promocyjnym Fabian Moda Męska, na XVII Międzyplanetarnych Targach
Ślubnych w Katowicach w hali MCK przy Spodku.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz podmioty współpracujące
z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin osób
wyżej wymienionych.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający
zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni
Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Wolbromiu, w siedzibie Organizatora,
przy ul. Górnej 2 oraz na Stronie Konkursowej pod adresem https://fabianmoda.pl/konkurs
5. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowopromocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych w celach organizacji Konkursu (tj. relacje z Konkursu
w Internecie itp.) Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem
krajowym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie
w Formularzu przez wszystkie podmioty prowadzące działalność pod nazwą Fabian Moda
Męska (lista salonów jest dostępna na https://fabianmoda.pl/salony). Organizator zapewnia
prawo do wglądu i zmiany danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@fabianmoda.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne
do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe
Uczestników zostaną usunięte.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(DzU. Nr 144, poz.1204 z późn. Zm.), Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji niezbędnych do prawidłowego przebiegu czynności konkursowych
od F.P.H.U. Fabian I Grzegorz Fabian z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Górna 2
za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.
8. Nagrody Główne w Konkursie przyznaje Jury, składające się z trzech wytypowanych przez
Organizatora osób.
9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisją”), powołana przez Organizatora.
10. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa
w Konkursie,
b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
11. Z prac Komisji sporządzony będzie pisemy protkół.
12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§2
Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.02.2019 roku i kończy się tego samego dnia.
2. Wyniki Konkursu (imiona i nazwiska Laureatów Konkursu), zostaną ogłoszone w dniu
05.02.2019 roku o godzinie 15.00 za pośrednictwem Strony Konkursowej. Każdy Laureat
otrzyma również powiadomienie o wynikach Konkursu drogą e-mail lub telefonicznie.

§3
Zasady uczestnictwa
1. W związku z przeprowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące
ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe i poprawne
wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stoisku targowym Fabian Moda
Męska oraz wrzucenie go do wyznaczonej przez Organizatora urny konkursowej.
3. Każdy Uczestnik może wypełnić maksymalnie 1 formularz konkursowy.
4. Jeżeli Uczestnik wypełni więcej niż 1 formularz konkursowy, Jury weźmie pod uwagę tylko
jedno zgłoszenie – to z najwcześniejszą datą wypełnienia.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie podaje się za osoby trzecie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych
służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze Nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
8. Każdy formularz konkursowy rozpatrywany będzie przez Komisję.
9. Przez „osoby niekwalifikujące się” Organizator rozumie osoby, które podały nieprawdziwe
dane, niepoprawnie lub nieczytelnie wypełniły formularz konkursowy lub nie wypełniły
wszystkich wymaganych pól odpowiedzi oraz jeśli nie zaznaczyły zgody na Regulamin.
§4
Nagrody
1. Nagrodą Główną w konkursie jest dowolny garnitur z kolekcji ślubnej o wartości
do 750,00 zł, dostępny w dowolnym salonie mody męskiej marki Fabian. Pula nagród
w konkursie to 5 garniturów z kolekcji ślubnej, każdy o wartości do 750,00 zł. Łączna pula
nagród wynosi nie więcej niż 3,750,00 zł. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę
ani inne produkty.
2. Nagrody Główne przyznane zostaną pięciu Uczestnikom Konkursu przez Jury, które brać
będzie pod uwagę oryginalność zgłoszonej przez Uczestnika krótkiej odpowiedzi, na pytanie
konkursowe o treści "Jaki jest Twój wymarzony garnitur?”, podane w formularzu.
3. Nagrody będą przygotowane do odbioru w wybranym salonie mody męskiej Fabian
w przeciągu 21 dni roboczych od daty poinformowania o tym fakcie Laureata Konkursu.
4. Jeżeli Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w terminie określonym w §4 pkt.3,
Jury ma prawo wskazać innego Uczestnika Konkursu na Laureata.
5. Nagroda, z chwilą jej przekazania, nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ
jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, która zgodnie z treścią przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wartość
wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku wygranych w konkursach.
6. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.
7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
§5
Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie wyłonionego Laureata.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe
uniemożliwiające Laureatowi odbiór Nagrody.

3. W razie rezygnacji przez Laureata z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu
pieniężnego nagrody.
4. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
kiedy roszczenie stało się wymagalne.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć,
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych
ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Uczestnik może składać na piśmie, najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu pod adresem:
F.P.H.U. Fabian I Grzegorz Fabian
ul. Górna 2
32-340 Wolbrom
z dopiskiem konkurs pn. „WYGRAJ GARNITUR ŚLUBNY”,
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu jak również opis
podstaw reklamacji.
3. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
5. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego
postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail
lub telefonicznie.
6. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza
to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania
osób trzecich.
8. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres reklamafabian@gmail.com
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu,
akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki
uczestnictwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.
5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez uczestnika o dotrzymaniu
wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego, jeżeli pismo było
przesłane pocztą.

6. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:
F.P.H.U. Fabian I Grzegorz Fabian
ul. Górna 2
32-340 Wolbrom
lub na adres mailowy reklamafabian@gmail.com z dopiskiem Konkurs pn. „WYGRAJ
GARNITUR ŚLUBNY”
7. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne w siedzibie
Organizatora, na internetowej stronie konkursowej.
8. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540
ze zm.).
9. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej
Nagrody Głównej, otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

