
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bare X-Mission  ” i jest zwany dalej: "Konkursem". 
2. Organizatorem konkursu jest  ECN Systemy Nurkowe ul. Sobieskiego 6 78-500 Drawsko Pom  
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.bare.pl  oraz na profilu 
Facebook-owym firmy ECN Systemy Nurkowe oraz Bare.pl od dnia 6 lipca 2015 do 6 sierpnia 2015 
roku (do godziny 23:59:59) lub do wyczerpania koszulek i opasek neoprenowych.  
4. Maksymalny czas nadsyłania zdjęć i haseł reklamowych do 7.08.2015 do godz. 15:00 po tym 
terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.  

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Ecn- Systemy Nurkowe 
oraz Bare.pl na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w 
Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana 
rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Ecn- Systemy Nurkowe i Bare.pl i tym 
samym zyskała status Fana.  
b) Nie jest pracownikiem Ecn- Systemy Nurkowe.; 
c) Nie jest członkiem rodziny pracownika Ecn- Systemy Nurkowe .  
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
b) kupić koszulkę X-Mission u Organizatora ( lub u dealera Organizatora ) koszt koszulki 95 zł brutto 
+ koszt wysyłki 16 zł brutto (do każdej koszulki uczestnik otrzyma  opaskę neoprenową na maskę z 
logo „BARE” oraz kupon z numerem).  
c) Przesłać drogą elektroniczną numer kuponu, swoje zdjęcie w koszulce oraz hasło reklamowe z 
użyciem nazwy „Bare”.  
d) Zdjęcie i hasło zostanie umieszczone przez Ecn- Systemy Nurkowe na profilu Facebook bare.pl  
uczestnik musi je udostępnić na swoim profilu na Facebooku. Wygrywa hasło reklamowe, które 
zostanie wybrane przez komisję w ECN Systemy Nurkowe. Informacja o wybranym haśle zostanie 
ogłoszona na stronie www.bare.pl  na profilu Facebook bare.pl . 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagrodą w Konkursie jest:  

 
Suchy skafander firmy BARE model X-Mission Tech Dry  
 
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który wymyśli najciekawsze hasło reklamowe z 
użyciem nazwy „Bare” w języku polskim, które będzie mogło być użyte w reklamach przez 
organizatora.  
 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 
 
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie 
Konkursu oraz zostanie umieszczona informacja (numer kuponu) o zdobywcy nagrody na stronie 
www.bare.pl oraz na Facebook - bare.pl  
 
 

http://www.infotower.pl/
http://www.bare.pl/
http://www.bare.pl/


5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy ECN Systemy Nurkowe 
( niezbędne będzie ustalenie odpowiedniego rozmiaru i koloru. Po wszystkich ustaleniach skafander 
zostanie zamówiony u producenta).  
 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru  
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  
 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 
 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator ma 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 www.bare.pl 
 
Fan przystępując do konkursu przekazuje na rzecz ECN prawa do zgłoszonego hasła reklamowego. 
 
 
 

http://www.bare.pl/

