
Wrocław, 15.11.2014 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Pentagon sp. z o.o. ul. Świdnicka 21/23 53-534 

Wrocław. 
 

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowego serwisu 
Facebook (www.facebook.com) w okresie 14 XI 2014 – 30 XI 2014. 

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
 

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uczestnikiem internetowego panelu 
badawczego Pentagon Online (www.pentagononline.pl). 

 b) nie jest pracownikiem Pentagon sp. z o.o. ani Pentagon Research Konrad Pudło. 
 c) nie jest członkiem rodziny ani osobą pozostającą w bezpośrednim stosunku towarzyskim 

z pracownikiem Pentagon sp. z o.o. lub Pentagon Research Konrad Pudło. 
 

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
 
 a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika 

zgodnie z § 2 pkt 1. 
 b) osoba biorąca udział w Konkursie musi zostać uczestnikiem internetowego panelu 

badawczego Pentagon Online (www.pentagononline.pl) najpóźniej w dniu 30 XI 2014. 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
 1. Nagrodami w konkursie są: 

 
I nagroda: Samsung Galaxy Young (GT-S6310) 
II nagroda: Oficjalny kalendarz T-mobile Ekstraklasy na sezon 2014/2015 o wartości 
nieprzekraczającej 50 zł 

 
 2. Zdobywcą I nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w okresie trwania konkursu, zaloguje się 

w aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem 
www.facebook.com/PentagonOnline/app_725509374186103 oraz korzystając z obecnego tam 
mechanizmu komentarzy, napisze, z jakiego powodu lubi „Pentagon Online” oraz zgromadzi 
największą liczbę „polubień”. Komentarz musi zawierać frazę „Pentagon Online” lub 
„PentagonOnline”. Zliczane są tylko polubienia pod komentarzem na tej stronie aplikacji 
konkursowej (www.facebook.com/PentagonOnline/app_725509374186103). 

 
 3. Zdobywcą II nagrody w konkursie jest Uczestnik, który w okresie trwania konkursu, zaloguje się 

w aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem 
www.facebook.com/PentagonOnline/app_725509374186103 oraz korzystając z obecnego tam 
mechanizmu komentarzy, napisze, z jakiego powodu lubi „Pentagon Online” oraz zgromadzi 
druga w kolejności największą liczbę „polubień”. Komentarz musi zawierać frazę „Pentagon 
Online” lub „PentagonOnline”. Zliczane są tylko polubienia pod komentarzem na tej stronie 
aplikacji konkursowej (www.facebook.com/PentagonOnline/app_725509374186103).. 

 
 4. Wszelkie próby oszustwa, w szczególności polegające na zakładaniu kont w serwisie facebook 

jedynie w celu przyznania polubienia dla swojego komentarza, tak aby sztucznie zwiększyć liczbę 
polubień, spowodują natychmiastowe usunięcie z konkursu oraz wyciągnięcie konsekwencji 
prawnych zgodnie z literą prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 
 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  

14 (czternastu) dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail podany 
w serwisie Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook. 

 
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć 

pocztą elektroniczną na adres konkurs@pentagononline.pl w terminie 7 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

 
 8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Pentagon 

Sp. z o.o. 
 

 9. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu za pośrednictwem poczty lub firmy 
kurierskiej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia chęci przyjęcia 
nagrody zgodnie z pkt. 7. 

 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

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

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

 
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje 
od czasu opublikowania go na stronie www.pentagononline.pl. 


