
Regulamin konkursu na blogu Gra na parę

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gra na parę, zwany dalej Organizatorem.

2. Sponsorem konkursu jest sklep przyPlanszy.pl

3. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek, 11.03.2013 i trwa do niedzieli, 17.03.2013. 

4. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku, pod adresem 

www.facebook.com/Granapare

5. Konkurs polega na odpowiadaniu na pytania zadawane każdego dnia na fanpage'u 

Organizatora. 

6. Każde pytanie będzie dotyczyć zdjęcia związanego z grami planszowymi.

7. Pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, otrzyma określoną przy 

pytaniu liczbę punktów. 

8. Tylko pierwsza prawidłowa odpowiedź jest punktowana.

9. Zwycięzcą konkursu zostają osoba, która do czasu jego zakończenia zgromadzi najwięcej 

punktów. 

10. Odpowiedzi należy udzielać w komentarzach pod pytaniem na fanpage'u Organizatora. 

11. Przewidziane są trzy nagrody: 

• I miejsce - gra planszowa dla pary – Architekton

• II miejsce – rabat w sklepie przyPlanszy.pl lub w stacjonarnym sklepie Flamberg w 

wysokości 10% na dowolne tytuły z oferty gier planszowych (jednorazowe zakupy; poza 

Magic: The Gathering) do wykorzystania, do 31.05.2013 roku

• III miejsce - rabat w sklepie przyPlanszy.pl lub w stacjonarnym sklepie Flamberg w 

wysokości 5% na dowolne tytuły z oferty gier planszowych (jednorazowe zakupy; poza 

Magic: The Gathering) do wykorzystania, do 31.05.2013 roku 

12. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

13. Autorzy bloga Gra na parę oraz ich rodziny są wyłączone z uczestnictwa w konkursie.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 18.03.2013, do godziny 18:00. 

15. Organizator bierze na siebie koszty związane z wysyłką nagrody za I miejsce na terenie 

kraju.

16. Wszyscy zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem w ciągu trzech dni 

roboczych od daty ogłoszenia wyników. W przypadku braku kontaktu, nagrody zostaną 

przekazane osobom z kolejnymi najwyższymi wynikami. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, także 

w trakcie trwania konkursu. 

18. W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem, wszelkie 

http://www.facebook.com/granapare


decyzje podejmuje Organizator. 


