Regulamin konkursu „Z nami taniej!”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa organizatora konkursu, zasady jego przeprowadzenia,
warunki uczestnictwa, czas trwania oraz nagrody dla zwycięzców.
1.2. Organizatorem konkursu jest Agencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Kujda z siedzibą w
Garwolinie (08-400), ul. Kościuszki 43/2, NIP 826-128-07-06 (dalej: „Organizator”).
1.3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej uważa się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
2. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 12.09.2016 r. do 09.10.2016 r.
3. Zasady Konkursu
1.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać konto na Facebook.com, wejść na stronę
www.facebook.com/GKUbezpieczenia, polubić ją oraz udostępnić post dotyczący
konkursu.
1.2. Laureatami Konkursu zostaje 3 (trzech) uczestników, którzy w wyznaczonym terminie
(pkt. 2) spełnią określone wymagania (pkt. 3.1.1.). Laureaci zostają wybrani losowo.
1.3. Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
1.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.10.2016 r., a wyniki
opublikowane zostaną na stronach www.facebook.com/GKUbezpieczenia,
www.kuriergarwolinski.pl oraz www.ubezpieczenia-garwolin.pl.
1.5. Organizator poinformuje uczestników Konkursu o rozstrzygnięciu Konkursu drogą
elektroniczną przez stronę Facebook.com.
4. Nagrody
1.1. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody o łącznej wartości 350 zł.
1.2. Nagroda główna jest bonem o wartości 200 zł do wykorzystania przy zakupie dowolnego
ubezpieczenia, nagroda druga jest bonem o wartości 100 zł do wykorzystania przy
zakupie dowolnego ubezpieczenia, a nagroda trzecia jest bonem o wartości 50 zł do
wykorzystania przy zakupie dowolnego ubezpieczenia. Dodatkowo dla każdego z
pierwszych trzech miejsc przewidziany jest pendrive i gadżety reklamowe.
1.3. Nagrody w postaci bonów mogą być wykorzystane wyłącznie przy zakupie dowolnego
ubezpieczenia w siedzibie Organizatora w następujących Towarzystwach
Ubezpieczeniowych: Compensa, MTU, Liberty, Link4, Aviva, Generali, TUZ, Gothaer.
1.4. W przypadku, gdy po otrzymaniu informacji o wynikach Konkursu dany laureat Konkursu
odmówi przyjęcia nagrody, wyłoniony zostanie kolejny laureat Konkursu zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
1.5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w terminie do końca roku 2016 poprzez
przedstawiciela Organizatora w siedzibie agencji przy zakupie ubezpieczenia.
5. Postanowienia końcowe
1.1. Wszyscy uczestnicy Konkursu objęci są postanowieniami niniejszego Regulaminu.

