
I. Postanowienia ogólne 

 I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Torebka na wakacjach ” (dalej: Konkurs) jest 

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ,,KALET” EKSPORT 

IMPORT MARIUSZ KRÓL wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: Kalej, ul. Główna 142, 42-

130 Wręczyca Wielka i adres do doręczeń: ul. św. Rocha 93, 42-200 Częstochowa, NIP: 

5741187922, REGON: 151513739 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@kaletsklep.pl. 

(„Organizator”). 

 I.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu 

cywilnego. 

 I.3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady uczestnictwa, 

rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. 

 I.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, na fanpage’u Kalet Producent Torebek 

Plecaków Toreb w serwisie Facebook.com®. 

 I.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z 

serwisem Facebook®, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi 

odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z 

Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

 I.6. Konkurs rozpocznie się 01.08.2017 od godz. 12:00  i będzie trwać do 21.08.2017 

 do godz. 12:00 

 I.7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

 I.8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 I.9. Powołuje się Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora, które przyzna 

nagrodę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz będzie rozpatrywać ewentualne 

reklamacje. 

 I.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

II. Warunki udziału w Konkursie 

 II.1. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą 

pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej 

zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania 

zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 II.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, lub członkowie ich 

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się, krewnych i powinowatych w 

linii prostej i bocznej do drugiego stopnia włącznie oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 II.3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt  

II.1 i II.2 powyżej, musi: 

a) Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie 

wszystkich jego postanowień; 

b) Mieć status fana na fanpage’u Kalet Producent Torebek Plecaków Toreb  („Fanpage”), 

dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/kaletsklep/ 

http://facebook.com/


II.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich 

danych na Fanpage’u. 

 II.5. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. 

Zakładanie fikcyjnych kont, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa 

lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu i 

powoduje utratę prawa do nagrody. 

 

III. Zasady konkursu 

 III.1. W konkursie udział mogą brać tylko fani naszego fanpage na portalu Facebook; 

https://www.facebook.com/kaletsklep/ 

III.2. Należy polubić post konkursowy oraz w komentarzu przesłać swoje zdjęcie z Torebką 

na wakacjach.   

III.3.  Należy podpiąć pod swój komentarz nasz  fanpage  @kaletsklep 

 III.4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko JEDEN komentarz pod POSTEM 

KONURSOWYM.  

 III.5. Spośród zamieszczonych komentarzy Jury konkursowe wyłoni osoby, które 

otrzymają nagrody. Najciekawsza propozycja wygrywa. 

 

IV. Nagrody w Konkursie 

IV.1. W Konkursie przyznane trzy nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca Torba młodzieżowa na 

ramię duża - wys. 27cm szer. 39cm gł. 10cm, za zajęcie drugiego miejsca Torba młodzieżowa na 

ramię średnia - wys. 25cm szer. 33cm gł. 9cm, za zajęcie trzeciego miejsca Torba młodzieżowa 

na ramię mini - wys. 20cm szer. 27cm gł. 8cm. Wzór torebki można wybrać z modeli dostępnych 

w naszym sklepie na stronie www.kaletsklep.pl 

IV.2.Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane w formie postu na Fanpage’u 

https://www.facebook.com/kaletsklep/ 

23.08.2017 do godziny 16:00. 

 

 

 

 

 

V. Wydanie nagród 

 V.1. Warunkiem wydania nagrody jest podanie danych niezbędnych do wydania nagrody, takich 

jak imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu i mieszkania - jeżeli jest, 

kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego) w terminie 3 dni od dnia otrzymania od 

Organizatora maila z prośbą o podanie takich informacji. W razie nieotrzymania przez 

Organizatora odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub w razie braku możliwości wysłania 

wiadomości z powodu podania błędnego adresu email przez Uczestnika Uczestnik traci prawo do 

nagrody. 

 V.2. Nagrody zostaną wydane na koszt Organizatora i doręczone zwycięzcom na adres 

znajdujący się w Polsce, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania danych, o których mowa w pkt. V.1. – 

http://www.kaletsklep.pl/


 V.3. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie odebrana zgodnie z regułami dostarczania 

obowiązującymi w poczcie polskie lub w firmie kurierskiej, za pomocą której nagroda została 

wysłana. 

 V.4. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku zwycięzcy przed dostarczeniem nagród. 

 V.5. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 

 V.6. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz 

zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być 

przeniesione na osobę trzecią. 

 

 

 

VI. Odpowiedzialność Organizatora 

 VI.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ani podanie nieprawdziwych lub 

nieprawidłowych danych, takich jak miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika 

telefonu i adresu do korespondencji, które uniemożliwiającą przekazanie Uczestnikowi informacji 

o nagrodzie i wynikającą z tego niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody. Nagroda na 

wskazany w formularzu adres wysyłana jest tylko jeden raz. 

 VI.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 

Uczestnika. 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

 VII.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora: 

 VII.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem. 

 VII.3. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Jury 

konkursowe. 

 VII.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Współorganizatora. 

 VII.5. Osoba składająca reklamację zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiona 

za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji. Uczestnikowi przysługuje 

prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 


