
Regulamin Konkursu „Jak Twój pupil celebruje Święta?"

I. Postanowienia Ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest firma Trusco PHU, ul. Dworcowa 14, 43-410 

Zebrzydowice
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 grudnia 2021 roku i trwa do dnia 3 

stycznia 2022 do godz. 23:59.
3. Opublikowanie Regulaminu na portalu społecznościowym Facebook jest 

jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.

II. Warunki Uczestnictwa w Konkursie:
1. Uczestnicząc w Konkursie osoba zgadza się na warunki zawarte w 

Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania 

konkursowego i umieszczenie go w komentarzu pod postem 
konkursowym.

3. Zadanie konkursowe: Zrób zdjęcie na temat "Jak Twój pupil celebruje 
Święta?" i umieść je w komentarzu pod postem konkursowym.

4. Nagród nie mogą otrzymać organizatorzy konkursu oraz członkowie 
rodzin organizatorów konkursu.

5. Każdy uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
6. Kolejne zgłoszenia tego samego uczestnika konkursu nie będą brane pod 

uwagę.
7. Nagroda zostanie przesłana kurierem, a zwycięzcy zostaną 

poinformowani o wynikach konkursu na profilu Facebooku 
Sklepzkarmami.pl.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 stycznia 2022r.
9. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem,

iż Uczestnik dysponuje prawami autorskimi do przesłanego zdjęcia 
konkursowego oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia do celów 
marketingowych przez Organizatora.

III. Nagrody:
1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 nagroda: Zwycięzca może sam dokonać wyboru, który z 
wymienionych rodzajów karmy chce otrzymać. Do wyboru jest:
– 1 worek karmy Forza10 Medium Maintenance z rybą 15kg
– 1 worek Forza10 Maxi Maintenance z rybą 15kg
– 2 worki karmy Forza10 Mini Maintenance z rybą 2kg.



b) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 nagroda – 1 worek karmy Forza10. Dostępne są 
karmy Forza10:
Every Day BIO z kurczakiem i algami 1,5kg,
Mini Maintenance z jeleniem dla psa 2kg,
Mini Maintenance z jagnięciną dla psa 2kg,
Mini Maintenance z kurczakiem dla psa 2kg,
Mini Maintenance z rybą dla psa 2kg
Puppy Junior Maintenance z rybą dla psa 2kg,
Mr Fruit Indoor dla kota 1,5kg,
Mr Fruit Neutered dla kota 1,5kg,
Mr Fruit Light dla kota 1,5kg,
Maintenance z rybą dla kota 2kg
Karmy będą indywidualnie dobierane dla każdego Zwycięzcy. Wyboru 
dokonuje Organizator na podstawie przesłanych przez Zwycięzcę 
informacji na temat psa lub kota.

2. Nagrody przysługują uczestnikom, których zdjęcia zostały wybrane przez 
Organizatora jako najlepsze.

3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie Organizatorowi 

stosownych danych (np. adresu do wysyłki).
5. Organizator dokona wysyłki Nagrody w terminie 7 dni roboczych, licząc 

od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki.
6. Zdjęcie, które, decyzją jury, wygra konkurs zostanie wykorzystane przez 

Organizatora jako karta świąteczna w 2022 r.
7. Nagrody przysługują wyłącznie zweryfikowanych użytkownikom 

facebook, tzn. takim, które posługują się prawdziwym imieniem i 
nazwiskiem.

8. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne. Firmy i 
instytucje nie mogą zostać Uczestnikami Konkursu.

9. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Naruszenie Postanowień Regulaminu:
1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi 

udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Organizator.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych stanowi naruszenie 
Regulaminu.

V. Reklamacje:



1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania 
reklamacyjnego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

2. Reklamacje należy składać za pomocą prywatnej wiadomości na portalu 
Facebook.


