
„HASŁOMANIA Z GPS“

REGULAMIN KONKURSU

$1

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą " Hasłomania z GPS " i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizatorem  Konkursu  jest  PHU  GAZ-POL-STAL  Arkadiusz  Pasieka,  ul.  Zagórska  124,  42-680 
Tarnowskie Góry, NIP: 626-131-51-02 

4. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 10.08.2011 r. i kończy się dnia 25.09.2011r. o godzinie 15:00. 

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie  na stronie www.facebook.com/GAZ-POL-STAL-
Arkadiusz-Pasieka 

6. Konkurs  nie  jest  organizowany  z  udziałem  ani  też  sponsorowany  przez  właściciela  serwisu 
społecznościowego  Facebook.  Facebook  Inc.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie. 

$2 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 
a. posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą opiekuna prawnego;
b. nie jest pracownikiem PHU GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a. spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w pkt. 1a i 1b 
b.  polubienie  Organizatora  poprzez  kliknięcie  „Lubię  to“  na  www.facebook.com/GAZ-POL-STAL-
Arkadiusz-Pasieka 
c.  wymyślenie  i  podanie  za  pomocą opcji  „dodaj  komentarz“  znajdującej  się  pod  informacją  o 
konkursie maksymalnie 3 haseł promujących jazdę na LPG;
d. akceptacja w całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich 
jego postanowień

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż dane zamieszczone na jego profilu w serwisie 
Facebook.com (imię i nazwisko, adres email) oraz podane hasła są wolne od praw i roszczeń osób 
trzecich.

4. Organizator ma prawo do zdyskwalifikowania uczestników, jeśli wzięcie udziału w Konkursie ma 
znamiona oszustwa i biorą w nim udział specjalnie do tego celu stworzone profile, w celu 
zwiększenia szansy na nagrodę 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie stronie www.facebook.com/GAZ-POL-STAL-Arkadiusz-
Pasieka 



$3 

Nagrody i zasady ich przyznawania i wydawania 

1. Wyłonienie zwycięzców: 
a. 1 nagroda zostanie przyznana przez fanów strony „GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka” poprzez 
przyznawanie komentarzy oraz „lubię to” pod konkursowymi hasłami umieszczonymi na „tablicy“ 
Organizatora – pod uwagę będą brane tylko unikalne komentarze i „lubię to”. 
b. 1 nagroda zostanie przyznana przez Organizatora konkursu. 

2. Nagrody: 
a. 2 zestawy zawierające filtr fazy ciekłej oraz filtr fazy lotnej. Zwycięzca ma prawo wybrać po 
jednym z dwóch  prezentowanych grup:
GRUPA I „filtry fazy ciekłej“
• brc
• landi renzo
• landi
• lovato
• med
• omb
• stefanelli
• tartarini
• tomasetto do AT
• tomasetto do AT-07 (bez otworu)

GRUPA II „filtry fazy lotnej“
• CZAJA FL-03 króćce fi 12mm
• CZAJA FL-01 króćce fi 14mm
• CZAJA FL-01 krócce fi 16mm

b. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailowo poprzez serwis www.facebook.com. 
Lista zwycięzców będzie również opublikowana na „tablicy“ Organiozatora do 3 dni od zakończenia 
konkursu.
c. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartośd pieniężną. 
d. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

3. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 7 dni od przekazania przez zwycięzcę danych adresowych 
Organizatorowi.

$4

Prawa autorskie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy 
twórczej uczestników, wolne od wad prawnych i nie naruszające praw osób trzecich. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, by na rzecz PHU GAZ-POL-STAL 
przekazane zostały wszelkie prawa autorskie materialne i niematerialne do eksploatacji projektów 
zgłoszonych do udziału w Konkursie, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności prawa 
rozporządzania hasłami i prawo dowolnej modyfikacji i łączenia haseł zgodnie z postanowieniami 
ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 poz. 904, 2000 r. z późniejszymi zmianami)

3. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 
poz. 904, 2000 r. z późniejszymi zmianami)


