
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj bilet na MONSTER TRUCK SHOW” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są GALERIA TUREK KARUZELA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Ks. Dr. Siwca 4, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000561133, NIP 6423190442, REGON 
361651440 oraz PEWO-TRANS, ul. Witosa 7/16, 12-230 Biała Piska, zwanymi w dalszej 
części Regulaminu „Organizatorami”. 

2. Fundatorem Nagrody – 5 biletów na MONSTER TRUCK SHOW jest PEWO-TRANS,  
ul. Witosa 7/16, 12-230 Biała Piska. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu FB 
https://www.facebook.com/karuzelaturek/ od dnia 28 września 2018 roku  
od godz. 15:00 do 30 września do godz. 22:00.  

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba, która ukończyła 18 lat 
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizatorzy, 
pracownicy Organizatorów. 

3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

4. W trakcie trwania Konkursu Organizatorzy mogą przesyłać Uczestnikom, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 

§ 3 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację 
jego regulaminu i przepisów o przetwarzaniu danych osobowych uczestników na cele 
przeprowadzenia konkursu i dla celów marketingowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 
5 ustawy o ochronie danych osobowych. 

b) Odpowiedzieć prawidłowo w komentarzu pod zdjęciem na pytanie (pytanie związane  
są z działalnością Centrum Karuzela: Podaj datę otwarcia po rozbudowie Centrum 
Karuzela w Turku. 



c) Polubić fanpage Karuzela Turek. 

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  
w Konkursie. 

§ 4 

NAGRODA 

1. Do wygrania w jednej edycji konkursu jest 5 biletów na widowisko Monter Truck Show, 
które odbędzie się w dniu 3 października 2018 na targowisku w Turku (62-700)  
o godz. 17:30.  

2. Wartość nagrody, jednego biletu wynosi 30 zł. 

3. Zdobywcami nagród-biletów będzie 5 (pięć) pierwszych osób, które pierwsze udzielą 
prawidłowej odpowiedzi na konkursowe pytanie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu publikowane będzie na profilu FB  w dniu 1 października 
2018 roku do godz. 12:15 na fanpage Karuzela Turek. Za przekazanie nagrody 
zwycięzcom odpowiedzialny jest PEWO-TRANS, ul. Witosa 7/16, 12-230 Biała Piska. 

5. Nagroda do odebrania są w kasie biletowej Monter Truck Show w Turku, w dniu i przed 
rozpoczęciem widowiska w godzinach 17:00 do 17:30. Dane z FB muszą zgadzać się  
z dokumentem tożsamości. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy  
to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
www.karuzelaturek.pl .  

http://www.karuzelaturek.pl/

