
Wysyłaj i wygrywaj z Epaka.pl 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem konkursu  „Wysyłaj i wygrywaj z Epaka.pl” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma F.H.U. EPAKA.PL ul. 

Zimna Woda 3, 21-400 Łuków, NIP: 8252013704; Regon: 060498430, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma F.H.U.EPAKA.PL. 

3. Regulamin  określa  zasady  udziału  w  organizowanym  Konkursie  i  zawiera  warunki  uczestnictwa,  które uczestnik 

(zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

4. Celem Konkursu jest promocja strony internetowej www.epaka.pl. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu. Wzięcie 

udziału  w  Konkursie  –  rozumiane,  jako  rejestracja w serwisie Epaka.pl oraz posiadanie potwierdzenia nadania paczki 

będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo Regulaminu, z zastrzeżeniem, że taka zmiana 

nie  może  naruszać praw  Uczestników,  ani  nakładać na  nich  dodatkowych  obowiązków.  Informacja  o ewentualnej 

zmianie zamieszczona zostanie na Stronie internetowej oraz na stronie https://www.facebook.com/przesylki.epaka 

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani 

stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje 

podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi 

Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

9. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 03.04.2014 do 30.04.2014. 

  

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM 

  

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników 

Zleceniodawcy, oraz najbliższych członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, które podczas jego 

trwania zostaną fanami strony https://www.facebook.com/przesylki.epaka, zarejestrują się w serwisie Epaka.pl oraz 

wyślą paczkę za pośrednictwem firmy Epaka.pl. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

4. Ponadto warunkiem wzięcia udziału jest spełnienie wymagań stawianych przez Organizatora: 

1. Kliknięcie „Lubię to” na stronie https://www.facebook.com/przesylki.epaka, 

2. Zarejestrowanie się w serwisie www.epaka.pl. 

3. Wysłanie dowolnej przesyłki korzystając z usług firmy Epaka.pl w okresie trwania konkursu. 

5. Założenie konta w serwisie www.epaka.pl oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-

mail związanej z przebiegiem Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy rejestrują się w 

serwisie. 

 

 

§ 3. NAGRODY 

1.  Nagrodą w Konkursie jest: 

A. iPhone 5S  

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom przysługuje 

prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna 

nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

od  Organizatora.  W  takim  wypadku  Nagroda  decyzją  Organizatora  może  zostać przekazana kolejnemu 

Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy. 
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§ 4. ZASADY KONKURSU 

  

Zadanie, jakie stoi przed Uczestnikiem Konkursu to : 

1. Polubienie strony www.facebok.pl/przesylki.epaka w serwisie Facebook. 

2. Rejestracja w serwisie internetowym www.epaka.pl. Rejestracji można dokonać pod adresem 

http://www.epaka.pl/uzytkownik/rejestracja. 

3. Nadać przesyłkę korzystając z usług firmy Epaka.pl. Paczkę można nadać w jednym z punktów Epaka.pl lub 

bezpośrednio przez serwis www.epaka.pl w okresie trwania konkursu (2.04-30.04.2014) 

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie rejestrując jedno konto. 

 

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM 

  

1. Wśród osób, które poprawnie wykonały zadanie konkursowe zostanie wylosowana jedna osoba, która będzie miała 

możliwość odpowiedzenia na pytanie konkursowe. 

2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda. 

3. O wygranej Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą e-mailową najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych 

od daty rozstrzygnięcia całego Konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone również na 

stronie https://www.facebook.com/przesylki.epaka. 

4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Fundatora w jego siedzibie bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty.  W 

ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o której mowa w punkcie wyżej Zwycięzca powinien za 

pomocą  zwrotnej  wiadomości  e-mail  podać  dane  niezbędne  do  identyfikacji  Zwycięzcy oraz dane adresowe 

potrzebne do przekazania Nagrody. 

5. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę informacji zwrotnej, o której mowa w punkcie wyżej, Zwycięzca traci prawo 

do Nagrody. 

6. Organizator po otrzymaniu wiadomości email z danymi adresowymi, o których mowa w punktach wyżej zobowiązuje się 

dostarczyć nagrody do Zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o 

której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w 

niniejszym regulaminie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę 

danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

9. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub 

prawny takiej osoby. 

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy 

w  sposób  nieuczciwy,  w  szczególności  poprzez  zakładanie  fikcyjnych  profili  prywatnych  w  serwisie Facebook lub 

innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu może zostać wykluczony w procesie 

przyznawania Nagród. 

 

 

§ 6. DANE OSOBOWE 

  

1. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywad się  będzie  na  zasadach  przewidzianych  ustawą  z  dnia  29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

2. Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  Uczestników  Konkursu  będzie  Organizator. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach  związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.  w celach związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  lecz  niezbędny  do  wydania  nagrody.  Osobom 

udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w 

niniejszym § 7. 

  

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
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