
R E G U L A M I N 

KONKURSU AVANTI 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-

732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 

47.665.426   PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, zwany dalej ,,Organizatorem”. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych (osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności czynności 

prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli 

ustawowych), którzy spełnią wymagania określone w ust. 3 i 4 poniżej, z zastrzeżeniem, że 

uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani jego małżonkowie, 

wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z konkursu. 

3. Udział w konkursie mogą wziąć osoby zarejestrowane jako użytkownicy Facebooka.  

4. Konkurs trwa od 26.01.2018 r. od godz. 0:00 do 22.02.2018 r. do godz. 0:00 Aby wziąć 

udział w konkursie należy: 

1) krok pierwszy: pobrać przygotowaną przez Organizatora aplikację Avanti dostępną 

w AppStore pod adresem https://itunes.apple.com/app/id1303748094 lub w Google 

Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iine.avanti; 

2) krok drugi: założyć własne konto w aplikacji Avanti; 

3) krok trzeci: wybrać dowolny produkt z aplikacji Avanti i udostępnić go na 

własnym profilu na Facebooku wraz z postem zawierającym wyjaśnienie dokonanego  

wyboru produktu (post powinien zawierać odpowiedź na pytanie: ,,Dlaczego chcesz 

wybrać ten produkt z okazji Walentynek”); 

4) krok czwarty: dodać hashtag #avantiapp #walentynkoweprezenty.  

5. Uczestnik może dokonać wyboru maksymalnie 5 produktów. Zgłaszając post (lub posty) 

do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na jego (lub ich) rozpowszechnianie na stronie 

www.avanti24.pl oraz profilu ,,Avanti” na Facebooku oraz na innych serwisach partnerskich.  

Uczestnik oświadcza, że opublikowany post (lub posty) są dziełem oryginalnym, autorstwa 

uczestnika i nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące posługiwania się tym utworem 

przez uczestnika lub Organizatora. Poprzez opublikowanie na własnym profilu na Facebooku 

postu (lub postów) w sposób określony w niniejszym Regulaminie, uczestnik oświadcza, że 

zamieszczony na profilu post (lub posty) nie narusza przepisów prawa, ani prawem 

chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do 

opublikowania postu (lub postów) do konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym 

w ust. 5 zdaniu pierwszym poniżej. 

6. Spośród wszystkich opublikowanych postów w okresie, o którym mowa w ust. 4, jury 

składające się z przedstawicieli redakcji ,,Avanti” wybierze 10 (dziesięciu) zwycięzców.  

Nagrodzone zostaną posty, które jury uzna za najciekawsze, najbardziej kreatywne i 

spełniające wszystkie warunki konkursu. Zwycięzcy, których posty zwyciężą, otrzymają 

voucher o wartości 100 złotych na zakupy w sklepach Esotiq. Jeden uczestnik może otrzymać 

w ramach konkursu tylko jedna nagrodę przewidzianą Regulaminem.  

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu FB Avanti oraz na Avanti24.pl w 

terminie do 1.03.2018 r. Nadto Organizator w dniu publikacji wyników konkursu powiadomi 

zwycięzców o przyznanym prawie do nagrody prywatną wiadomością wysłaną w serwisie 

Facebook. Laureaci konkursu w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa powyżej, powinni podać Organizatorowi w wiadomości prywatnej przesłanej w 

serwisie Facebook, z którego nadesłana zostanie informacja o prawie do nagrody: imię 

(imiona), nazwisko (nazwiska) oraz adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana 

https://itunes.apple.com/app/id1303748094
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iine.avanti


nagroda. Milczenie zwycięzcy w tym terminie powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. 

Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie 7 dni od dnia od dnia przesłania przez laureata 

wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego 

uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu do korespondencji i innych danych 

służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych 

danych.  

8. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać poczta elektroniczną na adres e-

mail: contact@avanti.iine.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 – z 

dopiskiem: ,,Konkurs Avanti”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 

14 dni od dnia otrzymania.  

9. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej avanti24.pl, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać 

uczestników konkursu praw przez nich już nabytych.   

 

 
 
 


