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Warszawa, 11 luty 2021 r. 

Regulamin Konkursu 

„Walentynki z IZZI i DoGadania” 

§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki Konkursu „Walentynki z IZZI i DoGadania” (dalej: Konkurs), który jest organizowany przez  

Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 6/34, 00-162 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000388600, NIP 5833132633, REGON 221245265 (dalej: Organizator) na rzecz Użytkowników. 
2. Przez Użytkownika rozumiana jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

3. Konkurs obowiązuje od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. włącznie i rozpocznie się z chwilą opublikowania  

na oficjalnym profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/izzinakarte/) dedykowanego posta informującego  

o rozpoczęciu Konkursu. 
4. O wszelkich zmianach w zakresie Konkursu Organizator poinformuje za pomocą komunikatu zamieszczonego na oficjalnym profilu 

Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/izzinakarte/) 

 

§ 2. Opis Konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie komentarza z odpowiedzią na pytanie zadane w dedykowanym poście konkursowym 

opublikowanym na oficjalnym profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/izzinakarte /) w terminie od dnia 11 lutego 

do dnia 14 lutego 2021 r. włącznie. 
2. Publikacje niespełniające powyższych formalnych warunków lub dostarczone do Organizatora po zakończeniu Konkursu nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

3. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury składające się z 3 osób będących pracownikami Organizatora. Przy ocenie prac, Jury będzie brało 

pod uwagę oryginalność i pomysłowość autorów komentarzy.  
4. Zwycięskie komentarze zostaną nagrodzone doładowaniem wskazanego numeru IZZI na kartę kwotą 5 złotych (dalej Bonus).  

5. Na każdą osobę biorącą udział w Konkursie może być przyznany maksymalnie 1 (jeden) Bonus. 

6. Ilość Bonusowych doładowań przeznaczonych na Konkurs wynosi 100 szt. 

7. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu, w poście promocyjnym, na oficjalnym profilu Facebook Organizatora 
(https://www.facebook.com/izzinakarte/) najpóźniej dnia 17.02.2021 r. do godz. 15:00. 

8. Osoby nagrodzone, w celu odbioru Bonusu wskażą w wiadomości prywatnej na portalu Facebook numer IZZI na który ma zostać 

przekazany Bonus. 
9. Bonus nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny lub inny przedmiot lub usługę 

10. Przekazanie Bonusu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez zwycięzcę niezbędnych danych wskazanych w pkt 8 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 3. Procedura reklamacyjna 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika, oraz dokładny opis przyczyny zgłoszenia reklamacji. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest 

ostateczna i wiążąca. Decyzja zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację. 

3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika praw zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ahmes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 6/34,  

00-162 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego Konkursu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu  

do treści dotyczących jego danych oraz prawo ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne 
w celu skorzystania z Konkursu. 

2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
3. Z Ahmes można kontaktować się pod adresem ul. Dzielna 6/34, 00-162 Warszawa, jak również pod numerami telefonu Biura Obsługi 

Klienta 22 113 11 11, 799 555 223 lub *223 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, oraz pod adresem poczty 

elektronicznej bok@dogadania.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.izzinakarte.pl/ oraz w siedzibie Ahmes. 

6. Organizator oświadcza, iż niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis 

Facebook ani z nim związany. 
7. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem. 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2021 r. 

Ahmes Sp. z o.o. 

ul. Dzielna 6/34 

00-162 Warszawa 
Tel: (22) 113 10 00,  e-mail: bok@izzinakarte.pl , www.izzinakarte.pl 
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