1. §1 ORGANIZATORZY
1.1. „Organizator" – organizatorem Konkursu (zwanego dalej: "Konkursem") jest firma
FURNIPOL z siedzibą w Anglii:
Firma Furnipol Limited
Flat 3, 2 Castlemain Avenue,
Bournemouth, BH6 5EQ,
VAT: 167125411
(zw. dalej "Organizatorem").
1.2. „Uczestnik" – osoba, która wyśle zgłoszenie poprzez potwierdzenie chęci udziału w
Konkursie.
1.3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez
Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
1.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy Gambling Act 2005.
2. §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Wielkiej Brytanii.
2.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portalu
społecznościowego. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i
powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi
portalu. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z
Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook.
2.4. Konkurs rozpoczyna się 1.08.2022 r. i trwa do 31.08.2022 r.
2.5. Zamówienia przekraczające £500 złożone w tym terminie na stronie internetowej,
mailowo, telefonicznie czy poprzez portal Facebook uprawniają do ubiegania się o
Nagrodę Konkursową.
2.6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
3. §3 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
3.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia, których przesłanie nie
powiodło się lub zostało opóźnione.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z błędnego
zaadresowania lub niekompletności zgłoszeń wskutek nieprawidłowego działania
komputerów, wirusów, błędów i innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.
3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu Konkursu. Zmiana nie
może naruszać praw Uczestników, którzy do daty modyfikacji wzięli udział w konkursie. O
zmianie zostaną Państwo poinformowani poprzez publikacje na stronie Organizatora
www.furnipol.co.uk wraz z informacją o dacie wejścia w życie takiej modyfikacji.
4. §4 UCZESTNICY KONKURSU
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby
pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi,

że w rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa,
zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
4.3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy są klientami sklepu internetowego
FURNIPOL i w określonym przez regulamin terminie złożyli zamówienie o wartości równej
lub przekraczającej kwotę £500 oraz potwierdzili chęć udziału w konkursie.
4.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego
własnego profilu (na stronie organizatora, w serwisie Facebook itd.). Korzystanie z
jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest
zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych
nagród.
4.5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4.6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą
przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych
warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
4.7. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu - Organizator ma
prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie.
5. §5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
5.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie od 1.08.2022 do
30.08.2021 zamówienia równego lub przekraczającego kwotę £500 oraz potwierdzenie
chęci udziału w konkursie poprzez potwierdzenie otrzymanego kodu konkursowego
telefonicznie, mailem lub sms’em.
5.2. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta, jednakże
przy złożeniu większej ilości zamówień, każde otrzyma swój unikalny kod konkursowy.
* Do jednego zamówienia przypisany jest tylko jeden kod konkursowy niezależnie od
wielokrotności minimalnej kwoty zamówienia.
* * Zamówienia traktowane są odrębnie wtedy, gdy przypisany jest im inny numer
zamówienia oraz inny termin dostawy.
5.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone
w ogłoszeniu Konkursowym oraz w Regulaminie.
5.4. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane
podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich
prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. W celu wzięcia udziału w Konkursie
nie jest wymagane: polubienie Fanpage’a, udostępnienie na prywatnej osi czasu
(Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu
Konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie
Zadania Konkursowego.
6. §6 PRZEBIEG KONKURSU
6.1. 30.08.2022 zostanie zamknięte przyjmowanie zgłoszeń do loterii.
6.2. W dniu 1.09.2022 z puli potwierdzonych kodów konkursowych zostanie za pomocą
systemu komputerowego rozlosowany kod zwycięski, który zostanie ogłoszony na
stronie internetowej organizatora oraz na profilu na portalu Facebook.
6.3. Po ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu potwierdzenia
dostawy nagrody.

7. §7 NAGRODY
7.1. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie jednej
nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma przedstawiony na materiałach reklamowych
zestaw mebli młodzieżowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów za dostawę.
7.2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa
do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
7.3. Jeśli Nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora,
bądź taką, co, do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w
niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.
8. §8 PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
8.1. W dniu 1.09.2022 zostanie wyłoniony 1 zwycięski kod konkursowy. Laureat zostanie
poinformowany o wyborze w komentarzu pod dedykowanym postem za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook oraz na stronie Organizatora.
8.2. W celu odebrania nagrody Laureat ma obowiązek potwierdzić Organizatorowi dane
teleadresowe w celu odebrania nagrody poprzez wiadomość prywatną na portalu
społecznościowym Facebook lub poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub sms.
8.3. Zwycięzca zostanie poproszeni o podanie danych osobowych- tj.: imię, nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail - niezbędnych do wystawienia potwierdzenia Nagrody oraz
zorganizowania jej dostawy.
8.4. Organizator ma 5 dni roboczych na potwierdzenie wygranej oraz ustalenia szczegółów
dostawy z wyszczególnionym terminem realizacji.
8.5. Nienadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w §8 powyższego
regulaminu w terminie 2 dni od daty przesłania wiadomości określonej w §1 powyżej,
jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody,
w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.
9. §9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator
powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące
Organizatora (zwana dalej: „Komisją").
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w
§8 lub nieodebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada.
9.3. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora wskazany w §1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres:
reklamacja@furnipol.co.uk . Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom
Konkursu.
9.4. Reklamacja powinna zostać doręczona w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu i zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie
wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych
od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego
w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
9.5. Uczestnik o decyzji reklamacyjnej Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową
na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

10.
§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych (danych osobowych)
Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów
związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Laureatów
uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a
także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa
(sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje
dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celów.
10.2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do
Zwycięzcy.
11.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
11.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania postu konkursowego na
portalu społecznościowym Facebook oraz stronie Organizatora.
11.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook
oraz na stronie internetowej Organizatora – www.furnipol.co.uk.
11.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie.

