
Regulamin konkursu “KONKURS - TREBORD”, zwany dalej “Regulaminem”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “KONKURS - TREBORD”, zwanego dalej: “Konkursem” jest
firma TREBORD Sp. z o.o Sp.k. Borowo 78, 64-020 Czempiń (wielkopolskie), NIP:
7773236932 zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu “Organizatorem”.

2. Fundatorem konkursu jest Organizator.
3. Partnerami konkursu, do których można zgłosić się po odbiór nagrody są: Atak

Design, BBHome, BelBazaar, Damnet, Makao, Mebest, Melagu, MilooHome, Sofa
Spot oraz Soluzioni.

4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto na portalu Facebook lub Instagram.
Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

6. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny.
7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w taki sam sposób w jaki ogłoszono

Konkurs lub przedłużenia go o 30 dni w przypadku jeśli do dnia 31.05.2021 r. nie
zgłosi się co najmniej trzech Uczestników.

9. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z pracowników
spółki Trebord.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Celem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia / moodboardu przedstawiającego
przestrzeń / projekt przestrzeni zawierający minimum jeden produkt z oferty Trebord.
Cel w dalszej części Regulaminu zwany “Pracą konkursową”.

2. Konkurs prowadzony jest w okresie 17.03.2021 r. - 10.06.2021 r. i podzielony jest na
trzy następujące etapy:

a. Etap pierwszy - nadsyłanie przez Uczestników Konkursu Prac konkursowych
do dnia 31.05.2021 r.

b. Etap drugi - wyłonienie przez Komisję konkursową zwycięzców Konkursu do
dnia 07.06.2021 r.

c. Etap trzeci - ogłoszenie przez Organizatora oficjalnych wyników konkursu na
swoim profilu na portalu Facebook oraz Instagram do 10.06.2021 r.
Publikacja zwycięskich i wyróżnionych Prac konkursowych będzie odbywać
się cyklicznie po ogłoszeniu wyników.

1



Termin i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony indywidualnie z
każdym Laureatem.

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagród w różnych
terminach (ze względu na specyfikę produktów).

3. Udział w Konkursie następuje przez udostępnianie Prac konkursowych na
Facebooku lub/i Instagramie oznaczając na nich (na zdjęciu oraz w opisie)
Organizatora konkursu oraz oznaczenie Pracy konkursowej hasztagiem
konkursowym “#trebordcollage”.

4. Praca konkursowa przygotowana przez użytkownika musi zawierać minimum jeden
produkt z oferty firmy Trebord.

§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursowa Organizatora, spośród wszystkich Prac Konkursowych
spełniających warunki, dokona wyboru:

a. jednego Zwycięzcy Konkursu oraz Uczestników, którzy zajmą miejsce II i III,
b. pięciu wyróżnień w Konkursie.

2. Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku braku spełnienia kryteriów przez
Uczestników Konkursu wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu ma prawo
do niewyłonienia zwycięzcy pierwszego miejsca i do nieprzyznania Nagrody Głównej.

3. Przy wyborze Pracy Konkursowej będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. walory estetyczne pracy konkursowej,
b. wykorzystanie produktów z oferty Trebord,
c. zgodność z tematyką konkursu,
d. pomysłowość pracy konkursowej.

Nagrodami Konkursu są:

a. Miejsce I - Zestaw stolików kawowych Ett, do odbioru w salonach: Atak
Design, BBHome, BelBazaar, Damnet, Makao, Mebest, Melagu, MilooHome,
Sofa Spot oraz Soluzioni.

b. Miejsce II - KOD RABATOWY na produkty firmy Trebord o wartości 1000 zł
do wykorzystania w salonach Atak Design, BBHome, BelBazaar, Damnet,
Makao, Mebest, Melagu, MilooHome, Sofa Spot oraz Soluzioni w terminie do
31.12.2021 r.,

c. Miejsce III - KOD RABATOWY na produkty firmy Trebord o wartości 1000 zł
do wykorzystania w salonach Atak Design, BBHome, BelBazaar, Damnet,
Makao, Mebest, Melagu, MilooHome, Sofa Spot oraz Soluzioni w terminie do
31.12.2021 r.,

d. Wyróżnienia (dla 5 osób) - deska spożywcza firmy Trebord.

4. Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na
równowartość w gotówce.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na profilu na portalu Facebook
oraz Instagram Organizatora.
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6. Warunkiem odbioru nagrody głównej przez Uczestnika Konkursu jest uiszczenie
zrabatowanej wartości nagrody głównej w wysokości 1 zł plus należny podatek VAT.
Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagród ponosi Uczestnik.

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu w dniu
rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na profilu
Facebook/Instagram w zależności od miejsca, w którym Praca Konkursowa została
opublikowana.

8. Laureat ma obowiązek zapewnić możliwość kontaktu przez wiadomość prywatną na
portalu Facebook lub Instagram. W przypadku, gdy Organizator nie ma możliwości
kontaktu z Laureatem Konkursu oraz Laureat w ciągu 3 dni nie skontaktuje się z
Organizatorem, Organizator ma prawo wybrać nowego Laureata.

§ 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia
znaczników do swoich stron / social mediów ze skutkiem natychmiastowym, jak
również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik
zgłosi do Konkursu Pracę konkursową, która obraża uczucia religijne, jest
nieetyczna, obraźliwa i wulgarna lub w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe
lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród,
w przypadku niespełniania postanowień niniejszego Regulaminu, gdy Uczestnikowi
nie będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy konkursowej
lub jej części, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o
działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub dobrymi
obyczajami.

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z
niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą
zgłosić Reklamację na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia publikacji wyników
Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora: TREBORD, Borowo 78, 64-020 Czempiń (wielkopolskie) z dopiskiem
“Reklamacja w sprawie Konkursu”.

2. Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w
prawidłowym terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez
Organizatora.

§ 6. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców w Konkursie obejmować będzie
następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
adres e-mail.

2. Użytkownik, który zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie wyraża zgodę na
wykorzystanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu oraz
w procesie ogłaszania Zwycięzców i przekazywania Nagrody, a także w celach
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marketingowych Organizatora (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dn. 29.08.1997 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oraz
Dz.U. 2002r.  nr 101 poz. 926 ze zm.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podawane są
przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz
ich poprawiania i usuwania.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na
profilu na portalu Facebook Organizatora.

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z
Regulaminem.

3. Uczestnictwo w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem
oraz jego akceptacją.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia Konkursu.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook / z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. Konkurs nie jest
organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela
Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.,
jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować
wyłącznie do Organizatora.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielem portalu społecznościowego
www.instagram.com. Właściciel serwisu Instagram nie jest organizatorem ani
współorganizatorem Konkursu.
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