Regulamin konkursu na Facebooku
Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagrody jest firma incomtech Paweł Wasylewicz,
zarejestrowana pod adresem: ul. Kraljevska 42/10, 65-945 Zielona Góra z siedzibą ul. Krośnieńska
3, 65-625 Zielona Góra, Polska, NIP: 97300669269.

Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od dnia 7 lipca 2017 do 21 lipca 2017 do godziny 23:59:59. Wyłonienie zwycięzcy
nastąpi w dniu 21 lipca 2017. Tego samego dnia informacja o zwycięzcy konkursu zostanie
przestawiona na portalu Facebook.

Uczestnicy Konkursu
W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, powyżej 18 roku życia, która posiada profil w
serwisie facebook.com.

Zasady
1. Konkurs odbywa się wyłącznie na tablicy profilu firmy incomtech na portalu Facebook.
Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać dostęp do sieci internetowej przez laptop,
komputer lub urządzenie mobilne oraz wykonanie zadania konkursowego. Warunkiem
bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu na portalu
Facebook.
2. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy firmy incomtech oraz członkowie ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na
profilu firmy incomtech na portalu Facebook, opublikować zdjęcie swojego brudnego
laptopa lub komputera oraz przesłać do niego humorystyczny opis, np. w postaci wiersza.
4. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. Zgłoszenie
będzie traktowane jako jedno, nawet jeżeli uczestnik konkursu napisze dwie lub więcej
odpowiedzi na pytanie konkursowe w odrębnych komentarzach do postu konkursowego.
5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której laptop lub komputer na zdjęciu będzie według
organizatora najbardziej brudny.
6. Informację o wygranej zostanie podana na profilu firmy incomtech w portalu Facebook.

7. Nagrody
1. Nagrodę, bon do serwisu komputerowego, będzie można odebrać w siedzibie firmy
incomtech, ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra w godzinach pracy firmy, od
poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00 w przeciągu 7 dni roboczych licząc od
dnia następnego po ogłoszeniu zwycięzcy. W przypadku nieodebrania nagrody przez
zwycięzcę w przeciągu 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu zwycięzcy spośród
zgłoszeń zostanie wybrany kolejny zwycięzca, który będzie miał 7 dni roboczych na
odebranie nagrody.
2. Nagrodą w konkursie jest bon do serwisu komputerowego o wartości 110 zł brutto, do
wykorzystania w serwisie komputerowym incomtech, ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona
Góra. Bon do serwisu komputerowego jest ważny do daty ważności, która umieszczona jest
na bonie serwisowym. Bon do serwisu komputerowego umożliwia zrealizowanie dowolnej
usługi informatycznej w serwisie komputerowym incomtech z uwzględnieniem zakresu
usług, które realizowane są przez firmę incomtech Paweł Wasylewicz w serwisie
komputerowym.
3. Bonem do serwisu komputerowego można rozliczyć usługę informatyczną, z wyłączeniem
usługi premium. Usługa premium obejmuje odbiór sprzętu komputerowego spod
wskazanego adresu od klienta oraz odwiezienie do klienta pod wskazany adres.
4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

5. Sprzęt komputerowy musi zostać dostarczony do serwisu komputerowego incomtech
osobiście przez zwycięzcę konkursu lub przez upoważnioną przez niego osobę razem z
bonem do serwisu komputerowego. Sprzęt komputerowy musi zostać odebrany osobiście
przez zwycięzcę konkursu lub przez osobę przez niego wskazaną.
6. Bon do serwisu komputerowego jest jednorazowy. Bezwzględnie należy go okazać przy
przekazaniu komputera lub laptopa do serwisu komputerowego incomtech.
7. Przekazując komputer lub laptop do serwisu komputerowego incomtech Klient akceptuje
zasady obowiązujące w serwisie komputerowym incomtech umieszczone na zgłoszeniu
serwisowym oraz na stronie internetowej www.incomtech.eu.
8. Nagroda, bon do serwisu komputerowego, może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów
usług informatycznych wykonanych w więcej niż jednym komputerze lub laptopie, pod
warunkiem, że suma kosztów wykonania usług jest równa lub mniejsza niż równowartość
bonu do serwisu komputerowego.
9. Istnieje możliwość wykorzystania bonu do serwisu komputerowego do pokrycia
częściowych kosztów usług informatycznych. W przypadku, gdy koszt usługi
informatycznej będzie przewyższał równowartość wartości bonu do serwisu
komputerowego, pozostała część kosztów musi zostać pokryta w gotówce najpóźniej w dniu
odbioru sprzętu komputerowego z serwisu komputerowego.
10. Bon do serwisu komputerowego nie umożliwia rozliczenia kosztów podzespołów
komputerowych lub części sprowadzonych do wykonania usługi serwisowej.
11. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. Jeżeli suma kosztów usługi
informatycznej będzie mniejsza niż wartość bonu, czyli mniejsza niż 110 zł brutto różnica
nie będzie wypłacana.
12. Nie ma możliwości przeniesienie nagrody na inną osobę.

Odbiór nagrody
1. Po ogłoszeniu wyniku konkursu uczestnik jest zobowiązany w przeciągu 7 dni roboczych
licząc od dnia następnego po ogłoszeniu zwycięzcy, skontaktować się z firmą incomtech w
celu potwierdzenia odbioru nagrody (telefonicznie lub mailowo lub przez serwis Facebook).
Nagrodę należy odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia następnego po ogłoszeniu wyniku
konkursu. Nagroda może zostać zrealizowana w serwisie komputerowym incomtech od dnia
odebrania nagrody. Nagrodę można zrealizować do daty ważności bonu serwisowego, która
umieszczona jest na bonie serwisowym.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie akceptuje regulamin konkursu. W kwestiach
nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Informacje podane w konkursie będą wykorzystane wyłącznie w celach promocyjnych.
3. Zebrane informacje nie będą przekazane podmiotom trzecim. Informację o wygraniu bonu
do serwisu komputerowego przekażemy Zwycięzcy w wiadomości na portalu Facebook.
4. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest
organizacja konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany przez portal Facebook. Facebook nie
uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia
konkursu na łamach portalu.

