Regulamin konkursu „Zwracam opakowania, dbam o środowisko”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem” jest organizowany pod nazwą „Zwracam opakowania, dbam o środowisko”.
2. Organizatorem konkursu jest firma Fameg Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko
3. Fundatorem nagród Konkursu jest Fameg Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 2, 97-500 Radomsko.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 11.10.2021 r. do 11.10.2022 r. należy odesłać pokrowce
materiałowe, dostarczone wcześniej przez Organizatora z produktami, wraz z formularzem konkursowym.
5. Regulamin i Formularz konkursowy będzie znajdował się do pobrania na naszej stronie https://fameg.pl/dopobrania/
6. Zgłaszanie udziału w konkursie zaczyna się w dniu 11.10.2021 r., a kończy w dniu 11.10.2022 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest klasyczny, ręcznie gięty wieszak P-16/2204.
2. Podatek od nagrody zostanie opłacony przez Organizatora.
3. Zdobywcą nagrody jest uczestnik, który zostanie wylosowany przez organizatora konkursu.
4. Losowanie odbędzie się w dniu 12.10.2022 r.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych
od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
6. Nagrody zostaną dostarczone osobiście.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska, maila, danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
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……………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
imię, nazwisko Klienta
……………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………………
telefon kontaktowy
……………………………………………
adres e-mail

Formularz zwrotu pokrowców meblowych
Konkurs „Zwracam opakowania, dbam o środowisko”

Ilość zwracanych pokrowców

……….………………………………… szt.

……………………………………………….
data przyjęcia

……………………………………………….
podpis osoby przyjmującej
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