
REGULAMIN KONKURSU „CO PRZYJEMNEGO PRZYDARZYŁO CI SIĘ W 
RISKU…” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem jest „RISK” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpitalna 6A/9, 
00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536745, NIP: 
1132855615, REGON: 146129025, adres e-mail: 
customercare@riskmadeinwarsaw.com, nr telefonu: +48 22 490 20 51. 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „CO PRZYJEMNEGO PRZYDARZYŁO CI 

SIĘ W RISKU …” i jest zwany dalej: „Konkursem". 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/riskmadeinwarsaw/ 

(zwanej dalej “Fanpage”) oraz profilu Instagram marki Risk mad in Warsaw. 
5. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 
 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności 
prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie 
Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu; 
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook oraz Instagram; 
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub 

Instagram. 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 
§ 3 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) 
na portalu społecznościowym Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/riskmadeinwarsaw/. 

2. Konkurs trwa od dnia 20 października 2021 r. (od chwili opublikowania posta) do 20 
października 2021 r. godz. 23:59.  



3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane nie później niż 21.10.2021 do 
godziny 12:00.  

 
§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: zamieszczenie (w formie komentarza pod postem 
konkursowym) odpowiedzi na pytanie przedstawione w poście konkursowym na 
Fanpage'u Organizatora.  

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Błąd! Nieprawidłowy 
odsyłacz typu hiperłącze.com w zakładce regulaminy: 
https://www.riskmadeinwarsaw.com/pl/regulaminy/ . 

 
§ 5 NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziano dla zwycięzcy nagrodę. Nagrodą jest podwójne zaproszenie 
na Finał Koncertu Chopinowskiego w Operze Narodowej, w dniu 21.10.2021r. Oraz 
dowolnie wybrana sukienka z Riska.  

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie 
opublikowanego na portalu Facebook jak również w regulaminie konkursu. 

3. Nagrodą dla zwycięzców, są cztery podwójne zaproszenie na Koncert Chopinowski, w 
dniu 20.10.2021r.  

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 
1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy nadesłanych zgłoszeń 

konkursowych, zamieszczonych pod postem konkursowym na Fanpage’u oraz 
Instagramie. 

2. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę. 
3. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 

konkursowego na stronie https://www.facebook.com/riskmadeinwarsaw/ . 
4. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej 

do Organizatora konkursu, na mail: customercare@riskmadeinwarsaw.com. 
5. Odbiór zaproszenia możliwy w butiku Riska na Szpitalnej 6A w Warszawie lub po 

wcześniejszym kontakcie z nami, zaproszenie może zostać udostępnione mailowo. 
 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o 

ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
https://www.riskmadeinwarsaw.com/pl/regulaminy/ 



2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg. 


