
Regulamin Konkursu „Wygraj Kartę Podarunkową w Sporting"  ogłoszonego w numerze 

4(4)/19/12.2019 tygodnika "WieszCo" 

 

1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa warunki, oraz zasady konkursu 

„Wygraj Kartę Podarunkową w Sporting"  ogłoszonego w numerze 4(4)/19/12.2019 tygodnika 

"WieszCo" 

2. Organizatorem konkursu „Wygraj Kartę Podarunkową w Sporting" zwanego dalej „Konkur-

sem”  jest redakcja bezpłatnego tygodnika "WieszCo"  zwany dalej „Organizatorem”.   

3. Konkurs nie jest loterią opartą na losowaniu, ale Konkursem promocyjnym opartym na kon-

strukcji przyrzeczenia publicznego, które zostało uregulowane w art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

4. Konkurs ogłoszony jest i przeprowadzany za pośrednictwem wydania bezpłatnego tygo-

dnika „WieszCo” o numerze 4(4)/19.12.2019 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest  na stronie www Organizatora. 

6. Konkurs jest organizowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Ko-

deks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.) oraz Regulaminu. 

7. Konkurs nie posiada elementu losowości, stąd nie powinien być traktowany jako „gra 

losowa” w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 

1992 nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

8. Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00, a kończy się 16 grudnia 2019 

o godzinie 20.00. 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), który: 

a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę ustawowego przedstawiciela do 

dokonania czynności. 

b) Jest osobą fizyczną. 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

zamieszczonego w odpowiedniej rubryce konkursowej zdjęcia. Odpowiedź w formie pisemnej nale-

ży umieścić na załączonym do wydania 4(4)/19.12.2019 kuponie. 

3. Uczestnik w terminie  od 11.12.2019 godz. 10.00 do 16.12.2019 godz.20.00 dostarczy osobi-

ście oryginalny kupon wycięty z gazety do sklepu "Sporting" znajdującego się na ul.Długiej 2E 

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik 

zostanie wykluczony z Konkursu. 

5. Nagrodami w Konkursie są Karty Podarunkowe do wykorzystania w sklepie "Sporting" 

o wartości 40 PLN w ilości 5 szt. 

6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Sklep Sporting. 

7. Laureaci Konkursu wyłaniani są na podstawie udzielonych poprawnych odpowiedzi. W 

przypadku większej liczby osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi o wyborze zwycięzców 

zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Nagrody dla pierwszych 5 uczestników konkursu, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi 

zostaną przekazane w momencie złożenia oryginalnego kuponu. 

9. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, za-

miany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 



a) niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie 

Uczestnika; 

b) za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Uczestników Konkursu. 

1. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora. 

2. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Kon-

kursu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, 

uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego i można ją przesłać na adres e-mail Organizatora. 

Reklamację rozpatrujemy w terminie: czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamują-

cego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą elektroniczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) i Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie  

i zakresie, ale zmiany nie będą działały wstecz i obejmowały zdarzeń przeszłych. 


