
 
 

 
 
 

Regulamin konkursu SMS-owego „wygraj suknię ślubną” 
 
 

1. Organizatorem konkursu „wygraj suknię ślubną” jest Agencja Artystyczno Reklamowa 
Andrzej Gontarz z siedzibą w Katowicach ul. 1 maja 9A, NIP 632-000-74-84 

2. Konkurs jest przeznaczony  dla narzeczonych. Celem konkursu jest promocja imprez 
targowych „Międzyplanetarne Targi Ślubne” 

3. Uczestnik konkursu wysyła jednego sms-a konkursowego na numer 503 340 503 z 
hasłem podanym na plakacie oraz na stronie targów. 

4. Nagrodą w konkursie jest bon na zakup sukni ślubnej sponsora o wartości określonej 
na stronie internetowej. 

5. Organizator targów jest tylko wykonawcą konkursu na rzecz sponsora. Realizacją 
nagrody zajmuje się określony z nazwy i strony internetowej sponsor targów. Sponsor 
nagrody przejmuje wszelkie powinności związane z realizacją nagrody i odpowiada 
za jej jakość oraz terminowość realizacji. 

6. Koszty  sms-a które ponosi uczestnik określone są wg standardowej stawki jego 
operatora. Uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów udziału w konkursie i nie 
wysyła sms-ów komercyjnych. 

7. Dane uczestnika tj. numer telefonu jest wykorzystywany wyłącznie w celach 
związanych z konkursem. Organizator nie wysyła reklam i nie udostępnia numerów 
innym podmiotom. Po konkursie dane uczestników są kasowane. 

8. Organizator nie prowadzi loterii sms-wej (losowania). Zwycięzcą zostaje osoba 
wyłoniona, która najszybciej wykona polecenie prezentera prowadzącego konkurs. 
Na zasadzie kto pierwszy. Polecenie zostanie ujawnione dopiero w momencie 
rozstrzygania konkursu aby maksymalnie utrudnić wykonanie zadania. Aby odebrać 
nagrodę należy okazać sms-a potwierdzającego udział w konkursie. Sms 
potwierdzający jest wysyłany ponownie tuż przed targami. 

9. Aby odebrać nagrodę należy uczestniczyć osobiście w targach w być momencie 
rozwiązywania konkursu. 

10. Konkurs obsługuje automatyczna aplikacja zewnętrzna z usług której organizator 
korzysta na zasadach komercyjnych. 

11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, nie można ich odstąpić innej osobie. 
Nagroda powinna być odebrana na danej imprezie przez zwycięzcę osobiście. 

12. Organizator nie odpowiada za błędy spowodowane przez aplikację, usterki leżące po 
stronie operatora telefonicznego lub utraty dostępu do internetu. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub lokalizacji imprez oraz ich 
odwołania z ważnych przyczyn a także anulowania konkursu. 

14. Zwycięzca zostanie obciążony przez sponsora podatkiem od wygranej wg aktualnego 
stanu prawnego w dniu imprezy. 

15. Rozwiązanie konkursu następuje w dniu targów na scenie w czasie głównych 
pokazów mody. Dokładny czas organizator podaje na swojej stronie internetowej. 



16. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora oraz członkowie ich 
rodzin. 

17. W przypadku remisu lub innych kwestii spornych o sposobie rozwiązania konkursu 
decyduje organizator. 

 
 
 
 
W odpowiedzi na Wasze pytania: 
 
Dlaczego nie ma losowania z wysłanych sms-ów? 
Przy obecnym stanie prawnym wszelkie losowania (loterie) są bardzo obwarowane. Państwo 
założyło sobie, że będzie mieć monopol na loterie. Można się starać o zgodę ale jest to 
bardzo trudne i kosztowne. W przypadku naszych konkursów koszty opłat i obsługi loterii 
przewyższają wartość nagrody nawet trzykrotnie. Nie chcemy wprowadzać płatnych sms-ów 
stąd decyzja o takim i a nie innym sposobie rozwiązywania konkursu. 
 
Czy muszę być osobiście na targach w momencie rozwiązania konkursu: 
Tak to jest warunek Rozwiązanie konkursu odbywa się zwykle po pokazie sponsora. 
Najczęściej pokazy w których jest główna nagroda zaczynają się o godz. 12.00 
 
Jak wygląda realizacja nagrody? 
Po otrzymaniu kuponu należy jak najszybciej skontaktować się ze sponsorem w celu 
ustalenia realizacji nagrody. Zwycięzca otrzymuje kupon o określonej wartości. W ramach tej 
kwoty może zakupić wybraną przez siebie suknię ślubną. Gdy wybierze droższą dopłaca 
tylko różnicę w cenie. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, inne produkty i 
odsprzedaży. Jeżeli nie planujesz ślubu w najbliższym czasie nie wysyłaj sms-a. 
 
Czy mój numer telefonu będzie w przyszłości wykorzystywany do celów 
reklamowych? 
NIE, ani nikt inny nie zrobi tego za naszym pośrednictwem. Otrzymasz tylko 2 do 3 sms-ów 
związanych z konkursem. Po konkursie Twoje dane zostaną skasowane. Jeżeli otrzymujesz 
takie sms-y przypomnij sobie komu jeszcze na targach podałeś kontakt. Organizator nie 
wykorzystuje danych klientów bez ich zgody. 
 
Co zrobić jeżeli sponsor nie wywiązuje się z zobowiązania? 
Prosimy o kontakt mailowy z opisem sytuacji. Postaramy się wpłynąć na sponsora. Jeżeli 
przy uzasadnionej reklamacji sponsor nie wywiąże się z obietnicy lub nie załatwi sprawy 
polubownie nie będziemy więcej ej firmy zapraszać na targi. Organizator targów nie jest 
gwarantem nagrody.  Realizuje konkursy na rzecz wystawców którzy deklarują chęć 
ufundowania nagrody. 
 
 
 
 
 
 


