
Regulamin konkursu urodzinowego MJ Finanse „W domu odpoczywam”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są:
a) M67, Marcin Maziarz z siedzibą w Pile przy Al. Wojska Polskiego 35b/48
b) MJ Finanse Magdalena Joncel z siedzibą w Pile przy ul. Okrężnej 16b
nazywani dalej „Organizatorami”.

2. Fundatorami nagród są:
a) MJ Finanse Magdalena Joncel z siedzibą w Pile przy ul. Okrężnej 16b (bony o wartości 100 zł)
b) Prestige Art Mariusz Szulc z siedzibą w Pile przy Al. Piastów 15 (bon o wartości 50 zł)
nazywani dalej „Fundatorami”.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.magazyn67.pl oraz www.facebook.com/Magazyn67/ 
(zwanej dalej „Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Konkurs trwa od 1 do 7 lutego2021 r., do końca dnia.
8. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12 lutego 2021 r. na stronie www.magazyn67.pl.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie stron, domen lub 

aplikacji.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u
www.facebook.com/Magazyn67/ zdjęcia oraz kilkuzdaniowego opisu na zadany temat: „W domu 
odpoczywam”. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i 
akceptacją jego regulaminu. Zamieszczając komentarz, jego autor oświadcza, że zamieszczone treści 
są jego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich. Autor wpisu udziela Organizatorom i 
Fundatorom nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji na posługiwanie się umieszczonymi 
przez niego treściami w celach związanych z promocją konkursu i jego rozstrzygnięcia, także po jego 
zakończeniu.

11. W skład jury konkursowego wchodzą przedstawiciele Fundatorów lub osoby przez nich wskazane.
12. W konkursie zostanie wybranych troje zwycięzców i jedna praca wyróżniona.
13. Jury konkursowe wybierze zwycięskie posty, które jego zdaniem najbardziej trafnie i kreatywnie 

odpowiadają na zadanie konkursowe. Wybór prac przez Jury jest ostateczny i nie podlega 
reklamacjom.

14. Autorzy nagrodzonych postów zostaną o zwycięstwie lub wyróżnieniu powiadomieni w 
wiadomościach prywatnych w serwisie Facebook. Zostaną także ogłoszeni na Fanpage'u.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie są trzy vouchery o wartości stu złotych oraz jeden voucher o wartości 
pięćdziesięciu złotych – wszystkie do realizacji w restauracji Scena przy Al. Piastów 15 w Pile w 
terminie określonym na voucherze.

16. Nagrody można odebrać w biurze MJ Finanse przy ul. Okrężnej 16b w Pile, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym i umówieniem terminu odbioru pod numerem 693 010 520.

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 1 marca 2021 r. Po tym terminie nieodebrana 
nagroda traci ważność. Nieodebrane nagrody nie przechodzą na innych uczestników konkursu.

18. Organizatorzy mają prawo podać dane Zwycięzcy na stronach opisanych w punkcie 4, a także w 
innych mediach należących do Organizatorów lub Fundatorów.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 
przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych 
w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.



Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora z dopiskiem „Konkurs na facebooku”.

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązujące 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatorów.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku wystąpienia 
okoliczności uniemożliwiających jego rozstrzygnięcie.

29. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 


