
Regulamin konkursu

“Wspomnienia wygrywają”

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Wspomnienia wygrywają” jest firma F.P.H.U. 
„VELIUS”, Łukasz Bałuszyński, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342784103, 
właściciela marki Projektogram, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs „Wspomnienia wygrywają” jest organizowany na zasadach okre-
ślonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również 
na stronie internetowej: http://www.projektogram.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiada-
jąca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 
osiemnastego roku życia, przystępując do konkursu oświadcza, że posia-
da zgodę opiekuna prawego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
brak wyrażonej zgody. Osoby biorące udział w Konkursie zwane są dalej 
Uczestnikami.

1.5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby związane współpracą z Orga-
nizatorem.

1.6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych w celu przeprowadzenia akcji konkursowej.

§2
Czas trwania konkursu

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na firmowym 
profilu Instagram: https://instagram.com/projektogram, oraz na stronie 
internetowej www.projektogram.pl 



2.2. Informacje o Konkursie zostaną umieszczone zarówno na stronie Orga-
nizatora: http://www.projektogram.pl , jak i na jego firmowych profilach 
społecznościowych Facebook oraz Instagram. O konkursie mogą informo-
wać inne strony internetowe, profile firm i osób fizycznych.

2.3. Konkurs na profilu w Social Mediach Projektogramu rozpocznie się 1 li-
stopada 2017 roku o godzinie 10:00 i zakończy się w dniu 31.12.2017 
o godzinie 23:59.

2.4. W czasie trwania konkursu zostaną przeprowadzone dwie tury wyboru 
zwycięzców, po każdym kolejnym miesiącu (listopad i grudzień). 

2.5. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom: za udział w listopadowej turze 
– 1 grudnia 2017, za udział w grudniowej turze – 3 stycznia

2.6. Czas trwania Konkursu może zostać wydłużony przez organizatora.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyni-
ków.

2.8. Wyniki zostaną ogłoszone na instagramowym profilu Projektogram oraz 
na stronie internetowej www.projektogram.pl 

2.9. Zwycięzca zostanie oznaczony w odpowiednim poście na profilu Insta-
gram Projektogramu.

2.10. Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w przeciągu 24h 
za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie lub mailowo pod adre-
sem: info@projektogram.pl 

§3
Zasady konkursu

3.1. Konkurs polega na dodaniu na swój profil na portalu Instagram krea-
tywnego zdjęcia zakupionego produktu na stronie www.projektogram.pl, 
oznaczeniu na zdjęciu profilu @projektogram oraz dodaniu hashtagów 
#projektogram #wspomnieniawygrywają.

3.2. W konkursie, każdego miesiąca (listopad, grudzień) wygrywa jeden Uczest-
nik na podstawie subiektywnej decyzji Organizatora.

3.3. Organizator może zdecydować o poddaniu głosowaniu na najlepsze zdję-
cie, wśród osób obserwujących jego profile społecznościowe 

3.4. Jeden Uczestnik może zgłosić w konkursie dowolną ilość zdjęć. 

3.5. Zdjęcie musi zostać udostępnione na profilu Instagram Uczestnika w cza-
sie trwania konkursu. Zdjęcia zamieszczone przed dniem 1-11-2017 roku 
nie wezmą udziału w konkursie



§4
Nagrody

4.1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości odpowiadającej pokazane-
mu produktowi na zdjęciu konkursowym

4.2. Wartość vouchera nie obejmuje kosztu przesyłki poniesionego przez zwy-
cięzcę podczas zakupu produktu

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród.

4.4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.

§5
Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, 
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.

5.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Instagram. Portal 
ten nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg Konkursu.


