
I. REGULAMIN „Konkurs- wygraj grę erotyczną Arkana Miłości” 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest portal Feszyn.com. 

Sponsorem nagrody jest firma Let’s Play – wydawnictwo gier planszowych 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

3. Konkurs trwa od  11 lutego 2020 roku do 17 lutego 2020 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 

19lutego 2020 roku. 

II. ZASADY KONKURSU 

Wejdź na stronę https://feszyn.com/konkurs-wygraj-gry-erotyczne-arkana-milosci/W komentarzu 

pod tym artykułem: 

1.Aby wziąć udział w konkursie należy na adres e mail info@feszyn.com przesłać krótką odpowiedź 

na pytanie: " Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać grę Arkana Miłości?". 

2. Teksty skopiowane, ściągnięte z Internetu itp. są dyskwalifikowane 

3. W mailu należy podać: imie, nazwisko, numer telefonu – tylko dla wiedzy redakcji portalu. 

III UCZESTNICY 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich 

2. Podpisuje się prawdziwym imieniem i nazwiskiem 

3. Pseudonimy, skrócone nazwiska itp. są dyskwalifikowane z konkursu. 

4. Uczestnik bierze udział w konkursie dobrowolnie i bezpłatnie. 

5. Uczestnik biorący udział w konkursie, potwierdza że zapoznał się z regulaminem i go 

akceptuje. 

IV OCENA I JURY 

1. Jury w składzie: 

Mateusz Pronobis – Let’s Play 

Ewelina Salwuk-Marko - Feszyn.com 

Angelika Sosnowska – Feszyn.com 

2. Oceniamy pomysłowość, kreatywność, zaangażowanie i spełnienie wszystkich zasad regulaminu. 

III. NAGRODY 

1.Przewidujemy następujące nagrody: 

1.Zestaw podstawowy Arkana Miłości oraz Kochankowie dla 5 osób. 

2. Zwycięzca w ciągu 48h musi wysłać nam swoje dane korespondencyjne na adres 

info@feszyn.com 

https://feszyn.com/konkurs-wygraj-gry-erotyczne-arkana-milosci/


3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na pieniądze 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym 

przypadku, o czym powiadomią zainteresowane osoby. 

5.Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na publikację i wykorzystywanie mojej pracy. 


