
REGULAMIN KONKURSU "Meble za złotówkę" 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 

„Meble za złotówkę”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest SAM-NET Rafał Kochanowski na Lisim Ogonie z siedzibą przy ulicy 

Drzewnej 2, Lisi Ogon, 86-065 Łochowo, zwany dalej „Organizatorem”. 

1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby prywatne, które zakupiły we wskazanym przez 

Organizatora okresie czasu dowolne meble w sklepie SAM-NET. Osoby te będą dalej nazywane 

„Uczestnikami Konkursu”. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określone zostają w 

punkcie 2.1 

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele 

Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 

rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej 

wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. 

1.6. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik wyłoniony w wyniku losowania 

1.7. Nagrodą w konkursie jest korekta dokumentu zakupu do 1 zł i zwrot nadpłaconej kwoty na 

podane przez zwycięzcę konto bankowe. 

Szczegóły dotyczące nagrody uregulowane zostały w pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania Konkursu 

2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup mebli w sklepie pod adresem 

www.salonmeblowy.net.pl w okresie trwania konkursu określonego w punkcie 2.2. 

Następnie, w terminie 7 dni od otrzymania mebli, należy wykonać ich zdjęcie i dołączyć do formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.salonmeblowy.net.pl/konkurs-zwrot-

kosztow.ehtml  

2.2 Konkurs trwa od 16 sierpnia 2021 do 16 września 2021. Rozstrzygnięcie nastąpi w okresie do 30 

dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu, tj. do 18 października 2021 roku. 

2.2. Zgłoszenia, które nie zostaną przekazane w terminie wskazanym w punkcie 2.2. niniejszego 

Regulaminu, nie będą uwzględniane w Konkursie.  

2.3. Dodatkowym warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, tym 

samym, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych teleadresowych dla celów marketingowych 

Organizatora (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) oraz przekazanie dla celów marketingowych 

Organizatora Praw Własności wykonanych zdjęć. 
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3. Komisja Konkursowa i Rozstrzygnięcie Konkursu. 

3.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). W skład 

Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez 

Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

3.2. W Konkursie wezmą udział wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy poprawnie zgłoszą swój 

udział w Konkursie na zasadach wskazanych w pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

3.3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni dnia 29 października 2021. 

 

4. Nagroda  

4.1. Nagrodą w Konkursie jest dokonanie korekty na zakupione meble do 1 zł oraz zwrot nadpłaconej 

kwoty na podane przez Uczestnika konto bankowe.  

 

5. Losowanie 

5.1 Losowanie odbędzie się na żywo za pomocą na platformie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/salonmeblowynet  w dniu 29 października o godzinie 12.  

 

6. Ogłoszenie wyników 

6.1. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 29.10.2021. Zwycięzca 

zostanie poinformowany o wygranej i sposobie przekazania nagrody.  

6.2 Warunkiem przekazania nagrody jest wysłanie zdjęcia zwycięskiego Uczestnika na tle kupionych u 

nas mebli.  

6.2. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem 

https://www.salonmeblowy.net.pl/konkurs-zwrot-kosztow.ehtml  oraz na fanpage sklepu pod 

adresem https://www.facebook.com/salonmeblowynet  

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych 

danych lub ich zmianę. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy w ciągu 7 dni 

od ogłoszenia wyników obowiązuje przepis zawarty w punkcie 7.2. 

 

7. Warunki odbioru nagrody 

7.1. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom w terminie ustalonym z Organizatorem nie 

później jednak niż do dnia 05.11.2021.  
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7.2. Niepodanie danych, podanie złych danych, bądź nieskontaktowanie się z Organizatorem 

Konkursu z winy zwycięzcy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników oznacza rezygnację z odebrania 

Nagrody i ponowne losowanie Zwycięzcy.  

7.3 Niewysłanie wymaganego zdjęcia zwycięskiego Uczestnika na tle kupionych mebli skutkuje 

ponownym losowaniem Zwycięzcy. 

 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Dodatkowe informacje Uczestnicy Konkursu mogą uzyskać pod adresem: 

https://www.salonmeblowy.net.pl/konkurs-zwrot-kosztow.ehtml 

8.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu 

niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że 

taka zmiana nie naruszy już nabytych praw Uczestników. Konkursu. O każdorazowej zmianie 

Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników Konkursu drogą mailową lub 

telefoniczną. 

8.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

8.6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego 

siedzibie. 

8.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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