
Regulamin konkursu „NIC SIĘ NIE STAŁO”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy portalu Facebook, 
którzy polubią stronę iNET GROUP na Facebooku i w 
komentarzu pod konkursowym postem wytypują poprawny 
wynik wraz z oryginalnym uzasadnieniem, a także udostępnią 
post ze swoim komentarzem. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie w każdej z tur konkursowych - 3 
zwycięzców do których trafią atrakcyjne nagrody. 

3. Nagroda w postaci opaski Xiaomi Mi Band 2 trafi do autora komentarza, 
który zawierać będzie poprawny wynik wraz z najlepszym 
uzasadnieniem, pozostałe dwie nagrody w postaci Xiaomi Mi WiFi 
Repeater 2 trafią do autorów komentarza, który zawierać będzie 
poprawny wynik wraz z komentarzami docenionymi przez komisję 
konkursową. 

4. I tura konkursu rozpoczyna się 20 czerwca i trwa do godz. 20:00 24 
czerwca, II tura konkursu rozpoczyna się 25 czerwca i trwa do godz. 
16:00 28 czerwca. 

5. Organizator konkursu, którym jest iNET Group z siedzibą przy ulicy 
Kolistej 25 w Katowicach przygotował także nagrodę dodatkową w 
postaci Xiaomi Mi Router 3C za poprawną odpowiedź na pytanie 
„Czy Polska drużyna wyjdzie z grupy?”. 

6. Gra o nagrodę dodatkową odbywa się podczas dwóch tur 
konkursowych, a jej wręczenie uzależnione poprawną odpowiedzią 
wraz z oryginalnym komentarzem odbędzie się po zakończeniu II 
tury konkursu głównego. 

7. Wolno zachęcać znajomych do „lajkowania” zdjęć/relacji, np. poprzez 
udostępnianie zdjęcia na tablicy, lecz nie jest to warunkiem zwycięstwa 
w konkursie. 

8. Administracja ma prawo usunąć uczestnika z konkursu bez 
przedstawiania przyczyny, a także rozwiązania konkursu o nagrodę 
główną i wręczenia jej osobie wskazanej przez komisję. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni go 
akceptuje.  

2. Uczestnik oświadcza, że w pełni zwalnia z odpowiedzialności serwis 
Facebook.  

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 
przeprowadzony przez serwis Facebook.  

4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


