
REGULAMIN KONKURSU  

„ZAGRAJ Z SAGITTĄ” 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „ZAGRAJ                          
Z SAGITTĄ” odbywającego się od 2 grudnia 2021 r. od godziny 9.00 do 6 grudnia 2021 r. do godziny 

20.00 oraz od 20 grudnia 2021 r. od godziny 9.00 do 25 grudnia 2021 r. do godziny 20.00 na profilu 
Klubu Miłośników Fantastyki „Sagita” na portalu internetowym Facebook - 
www.facebook.com/klubsagitta. 

2. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego                        
w Sieradzu na zlecenie której działa Klub Miłośników Fantastyki „Sagitta”.  

3. Fundatorem nagród jest 11 bit studios. 

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy 

wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na profilu Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta” 
na portalu internetowym Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
organizowany ani współorganizowany przez portal internetowy Facebook ani inny portal z nim 

związany. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające rzeczywiste konto na portalu Facebook. 
Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko z jednego posiadanego konta.  

6. Przystępując do konkursu i zamieszczając post konkursowy Uczestnik potwierdza, że akceptuje 

postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie 
wskazanym w Regulaminie (w przypadku wygranej jest zobowiązany podać adres ema ilowy konieczny 

do dostarczenia nagrody) oraz spełnia warunki uprawniające go do udziału w konkursie.  

7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania – po dwa pytania w każdym 
etapie – jedno związane z 11 bit studios, a drugie z  Klubem Miłośników Fantastyki „Sagitta”, które 

pojawią się na profilu Klubu na portalu Facebook w terminie wskazanym w punkcie 1 Regulaminu.  

8. Organizator przewidział dwanaście nagród konkursowych – kodów do gier komputerowych w 
każdym etapie (sześć kodów w terminie do 6 grudnia 2021 r. i sześć kodów w terminie do 25 grudnia 

2021 r.), zgodnie z terminem wskazanym w punkcie 1 Regulaminu. Nagrodami są kody do gier 
„Frostpunk” oraz „This War of Mine” – po trzy kody każdego tytułu w etapie. 

9. Laureatami konkursu zostanie dwanaście pierwszych osób (sześć na każdy etap), które w terminie 

wskazanym w punkcie 1 Regulaminu, prawidłowo odpowiedzą na pytania pod postem konkursowym 
na portalu internetowym Facebook. Uczestnicy mają prawo możliwości wyboru tytułu gry – oprócz 
ostatniego w kolejności laureata. 

10. Po wyłonieniu laureatów Organizator skontaktuje się z każdym z nim przez wiadomość prywatną 
na portalu internetowym Facebook w celu poinformowania ich o nabyciu prawa do nagrody.  

11. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez laureatów warunków określonych w punkcie 6 
Regulaminu.  

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego                                     
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


