
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31.10.2022 

 

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

SKLEP „KARCZMA POD ZŁOTYM KARPIEM” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursów jest firma Daniel Kaczyński Company, mieszcząca się pod adresem 

Płk. Dąbka 30/6, Elbląg 82-300, NIP: 5932586314, REGON: 221717132, właściciel sklepu 

„Karczma pod Złotym Karpiem”. 

2. Każdy organizowany konkurs, będzie posiadał informacje na temat długości trwania 

konkursu, nagród oraz czynności jakie należy wykonać, aby móc zostać uczestnikiem 

konkursu. Informacje te będą udostępnione na stronie sklep.karczmagier.pl/konkursy. 

3. W przypadku potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe, odpowiedzi należy 

przesyłać wyłącznie na adres kontakt@sklep.karczmagier.pl  

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca: klientem sklepu „Karczma 

pod Złotym Karpiem” lub/i Fanpage „Karczma pod Złotym Karpiem” i/lub „Karczma Gier” i 

lub grupy „Złote Karpie” na stronie Facebook.com 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie sklep.karczmagier.pl/konkursy  

b) Spełnienie warunków podanych w §3 p. 1 

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio powiązane z Organizatorem oraz 

firmy współpracujące z Organizatorem w ramach organizowanych konkursów. W konkursie 

nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej 

(tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3  

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie czynności, o których mowa w §1 p. 2 tj. 

udostępnionych na stronie sklep.karczmagier.pl/konkursy. 

2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która spełni wszystkie warunki potrzebne do uczestnictw w 

konkursie. 

a) W przypadku większej ilości uczestników spełniających warunki, zostanie on wyłoniony 

drogą losowania.  



b) W przypadku potrzeby udzielenia odpowiedzi, w zależności od warunków (np. pierwszy 

prawidłowy, wybór przez powołaną komisję). 

3. Nagrodami w Konkursie są produkty, tudzież przedmioty zakupione przez sklep „Karczma pod 

Złotym Karpiem”. Nagrodę określa się w zależności od rodzaju konkursu, a informacja o niej, 

będzie udostępniona na stronie sklep.karczmagier.pl/konkursy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawdo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia 

konkursu. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej jedną z kilku metod, w zależności od 

sposobu organizacji konkursu. Mogą to być: poczta elektroniczna, oficjalny Fanpage sklepu.  

7. Zwycięzca jest zobligowany do kontaktu mailowego z Organizatorem, w celu ustalenia 

sposobu przekazania nagrody. Winien to zrobić w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania 

powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator. 

§ 4  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. 

Kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody. 

2. W konkursie wezmą udział tylko Ci uczestnicy, którzy będą spełniali odpowiednie wymagania, 

które zostały określone w § 1 p. 2 (strona sklep.karczmagier.pl/konkursy) 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 

oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictw w Konkursach. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie sklep.karczmagier.pl/konkursy. 

 

Historia Konkursów: 

1. MAJ/CZERWIEC 2022 – Do wygrania karta PSA! (Rozstrzygnięty) 

2. SIERPIEŃ/WRZESIEŃ + PAŹDZIERNIK 2022 – Do wygrania kolejna karta PSA! (W trakcie trwania) 

3. LISTOPAD 2022 – Do wygrania karta CGC (grupa Złote Karpie)! (W trakcie trwania) 

 

 


