
REGULAMIN KONKURSU „Co dziaramy Doktorku?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest właściciel sieci Lombard 66: LOMBARD 66 SPÓŁKA
CYWILNA ul. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972149017, FIRMA 66 SPÓŁKA
CYWILNA ul. Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno NIP 6972310004 .

2. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem dla regulaminu ramowego stanowiącego ogólne
zasady dla wszystkich konkursów przeprowadzanych przez Organizatora, komunikowanych na
profilach w portalu Facebook poszczególnych oddziałów sieci Lombard 66:

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.04.2022 i trwa do dnia 22.04.2022

2. Uczestnicy są oceniani i nagradzani za stworzenie i opublikowane w trakcie trwania konkursu
w serwisie Facebook prac konkursowych spełniających wymagania konkursowe określone
regulaminem.

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych
od zakończenia Konkursu.

§3. ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest wyłącznie w Internecie za pośrednictwem serwisu
społecznościowego Facebook.
2. Zadanie Konkursowe polega na opracowaniu, stworzeniu oraz opublikowaniu kreacji
konkursowej w serwisie Facebook w formie komentarza pod postem konkursowym na
profilu Organizatora.

3.  Kreacja konkursowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest uzupełnienie kreacji prezentującej historię przedstawioną
w formie komiksu. Uzupełnienie następuje poprzez umieszczenie treści w miejscach
oznaczonych pustymi dymkami komiksowymi (sloganów, haseł zwrotów itd.). Propozycje ww.
treści podlegają ocenie komisji konkursowej.

3. Udział w Konkursie biorą jedynie kreacje/publikacje związane z tematyką Konkursu,
niezawierające treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób



oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie oraz spełniające wszystkie
warunki opisane w Regulaminie ramowym konkursów.

4. Jeden uczestnik może zamieścić maksymalnie 3 kreacje konkursowe. W przypadku
zamieszczenia więcej niż dopuszczalna liczba biorących udział w konkursie publikacji jednego
autora o ich uczestnictwie decyduje kolejność publikacji.

 

§4. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie „Co dziaramy Doktorku?”” organizowanym przez sklep Lombard
S.C Artur Klonowski, Kinga Klonowska z siedzibą w Lesznie są:
1.1 Pierwsze miejsce: voucher na sesje tatuażu u kluczyk.tattoo o wartości 1600zł oraz

voucher na zakupy w sklepie internetowym lombard66.pl o wartości 400zł
1.2 Drugie miejsce: voucher na sesje tatuażu u kluczyk.tattoo o wartości 800zł oraz voucher na

zakupy w sklepie internetowym lombard66.pl o wartości 200zł
1.3 Trzecie miejsce: voucher na sesje tatuażu u kluczyk.tattoo o wartości 300zł oraz voucher

na zakupy w sklepie internetowym lombard66.pl o wartości 100zł

2. Nagrody przekazane zostaną laureatom konkursu w formie elektronicznej lub za
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
Uczestnik może również odebrać nagrodę w punkcie wskazanym przez Organizatora.

3. Zasady ogólne dotyczące przekazania nagród reguluje § 4 Regulaminu ramowego konkursów.

4. Wszystkie vouchery stanowiące nagrodę konkursową ważne są przez 6 (sześć) miesięcy od
daty ich wystawienia (daty zakończenia konkursu).

3. Zasady, zakres oraz termin realizacji vouchera określone są osobnymi regulaminami,
odpowiednio dla kluczyk.tattoo oraz lombard66

4. Voucher na zabieg tatuażu oraz zakres jego realizacji ustalane są indywidualnie poprzez
kontakt z realizatorem kluczyk.tattoo z siedzibą we Wrocławiu. Za kontakt z realizatorem
vouchera odpowiada laureat konkursu. Sposób ich wykorzystania może być określone w
odrębnych regulaminach i postanowieniach wskazanych przez realizatora.

5. Voucher na zakupowe realizowane są w serwisie sprzedażowym https://lombard66.pl/.

6. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

https://lombard66.pl/


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz
wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzcy (dalej Laureat), Organizator
powołuje komisję konkursową. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wytypowane przez
Organizatora.

2. Komisja w pracach nad wyłonieniem zwycięzcy weźmie pod uwagę:
- spełnienie warunków określonych w §3
- spójność zaproponowanej historii
- ujęcie kontekstu konkursu
- kreatywność i pomysłowość

3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu maksymalnie 14
(czternastu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem
konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona odpowiedź.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest kontakt z organizatorem prywatnej wiadomości zwrotnej
w serwisie Facebook, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres
korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

6. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku podania nieprawidłowych danych lub
niewypełnienie obowiązków z §4., pkt. 15 Regulaminu ramowego konkursów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy konkursu.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.



Załącznik 1


