
Regulamin Konkursu „Elbląski Super Pies 2020” 

 

I. Organizacja konkursu 

 

 
1.Organizatorem Konkursu „Elbląski Super Pies” (zwany dalej „Konkurs”) jest Agencja 

Reklamowa GABO s.c. - Elbląg, ul. 12 lutego 25, wydawca serwisu info.elblag.pl (zwany dalej 

„Organizator”). 

 

2.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

3.Dane osobowe przetwarzane i zbierane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i 

wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. 

 

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

 
1.Konkurs trwa od dnia 02.07.2020 r. od godz. 12:00 do dnia 13.07.2020 r. do godz. 12:00. 

 

2.Uczestnikami Konkursu są psy, które zostały zgłoszone przez swoich właścicieli. 

 

3. W konkursie weźmie udział dziesięć pierwszych zgłoszeń, które zostaną przesłane na adres 

konkurs@info.elblag.pl z dopiskiem w tytule „Elbląski Super Piec 2020” 

 

3.Konkurs polega na głosowaniu na Uczestników Konkursu poprzez oddawanie głosu pod 

zdjęciem za pośrednictwem „Lubię to” na portalu społecznościowym facebook.com, na fanpage 

info.elblag.pl. 

 

4.Wygrywa Uczestnik, który uzyska największą ilość głosów. 

 

5.Na zgłoszenia konkursowe czekamy do poniedziałku, 6 lipca, do godz. 10.00. Głosowanie 

rozpocznie się 6 lipca o godz. 12.00, a zakończy 13 lipca o godz. 12.00. 

 

 

III. Nagrody 

 

 
1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają voucher na kompleksową pielęgnacje (kąpiel, 

strzyżenie i trymowanie) w Salonie Stylowy Pupil ufundowaną przez właścicielkę Salonu 

Sylwię Rynkiewicz. 

 

2. O wynikach Konkursu poinformujemy 13.07., po godz. 12.00, na łamach info,elblag,pl. 

Właściciele psów, które zajęły trzy pierwsze miejsca zostaną o tym fakcie poinformowane e-

mailowo bądź telefonicznie. 

 

mailto:konkurs@info.elblag.pl


3.Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę oraz na inną nagrodę. 

 

4.Organizator zastrzega sobie, że zwycięzca Konkursu nie może przenosić praw z wygranej 

Nagrody na osoby trzecie. 

 

5.Koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 

poz. 350 z późn. zm.) pokrywa Uczestnik- Zwycięzca Konkursu. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

 
1.Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronie 

Konkursowej info.elblag.pl w artykule ogłaszającym rozpoczęcie Konkursu 

 

2.Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych 

powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia 

Konkursu. 

 

4.Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

 

5.Reklamacje w sprawie organizowanego Konkursu należy przesyłać pisemnie do Organizatora 

w terminie 3 dni od momentu ogłoszenia wyników. 


