
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNE 
REGULAMIN KONKURSU 

TYPER TYGODNIA – TYPUJ Z ORO RISTORANTE 
 

  



INFORMACJE PRAWNE 

Organizatorem konkursu „Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante” jest LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, Wola 
Rafałowska 202a, 36-017 Błędowa Tyczyńska, NIP: 813 372 59 47, przy współpracy z restauracją Oro Ristorante, ul. 
Krakowska 11c, 35-111 Rzeszów. (dalej: Fundator nagród).  

 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Warunki uczestnictwa. 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu. Udział w konkursie 
może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik portalu społecznościowego Facebook.pl, którego konto jest aktualne i 
zweryfikowane, nie zostało zawieszone lub tymczasowo usunięte przez administrację portalu Facebook, z wykluczeniem 
Organizatora oraz Fundatora nagród.  

2. Zadanie konkursowe. 
 
1. Konkurs składa się z 9 edycji. Za pojedynczą edycję rozumie się konkurs „Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante” - 
post publikowany raz w tygodniu w Środę godz. 12:00 w trakcie trwania tygodnia ligowego sezonu Jesień/Zima 2020. Z 
wykluczeniem, pierwszej edycji, kiedy post konkursowy publikowany jest w Środę o godz. 16:00. 
2. Zadaniem konkursowym w każdej edycji jest podanie typowanego przez siebie wyniku wybranego przez Organizatora 
meczu amatorskiej Ligi sportowej „Liga Firm Rzeszów”, w sekcji komentarzy pod publikowanym postem.  
3. Każda osoba może oddać tylko jeden ważny typ w postaci komentarza pod postem konkursowym w formacie: WYNIK 
DRUŻYNA 1 – WYNIK DRUŻYNA 2.  
4. Typowanie wyników trwa od godziny 12:00 każdej środy (od czasu publikacji postu konkursowego) w trakcie tygodnia 
ligowego i kończy się dnia następnego, we Czwartek o godzinie 18:00, przed rozpoczęciem pierwszego meczu ligowego w 
tygodniu – rozumiane jako pojedyncza edycja konkursu.  
5. Typy oddane poza wyznaczonym terminem będą nieważne.  
6. Oddanie większej liczby typów lub edycja komentarza wiązać będzie się z wykluczeniem osoby z konkursu.  
 
3. Nagroda w konkursie. 
 
1. Fundatorem nagród w konkursie jest Restauracja Oro Ristorante, ul. Krakowska 11c, 35-111 Rzeszów.  
2. Nagrodą w każdej edycji konkursu jest kod do wykorzystania w lokalu gastronomicznym fundatora nagrody, na dwie 
pizze wybrane z menu „Classic Italian Pizza”. Menu dostępne jest w lokalu oraz na stronie internetowej fundatora nagrody, 
pod adresem www.ororistorante.pl. 
3. Kody są jednokrotnego użytku. Data ważności kodów mija z dniem 31.12.2020.  
4. Odpowiedzialność za respektowanie nagród w konkursie ponosi Fundator nagród.  
 
4. Wyłonienie zwycięzcy. 
 
1. Z pośród poprawnych typów w pojedynczej edycji (komentarze osób, które podały poprawny wynik jakim zakończyło 
się publikowane w danej edycji konkursu „Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante” spotkanie) wylosowana zostanie 
jedna osoba, która otrzyma unikatowy kod, rozumiany jako nagroda w konkursie. 
2. Losowanie odbywa się przy wykorzystaniu komputerowego programu losującego. 
3. Przebieg losowania nie jest publikowany. 
4. W przypadku, kiedy tylko jedna osoba biorąca udział w konkursie podała poprawny wynik, jakim zakończyło się 
publikowane spotkanie, losowanie nie jest wymagane. Zwycięzcą bezpośrednio zostaje ta osoba.  
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  
 
  



5. Publikacja zwycięzcy. 
 
1. Publikacja osoby, która zwyciężyła w konkursie odbywa się w formie infografiki publikowanej na profilu Facebook Ligi 
Firm Rzeszów (facebook.pl/ligafirmrzeszow) w jednym z wyznaczonych dni w danej edycji: piątek o godzinie 10:00, sobota 
o godzinie 10:00 lub niedziela o godzinie 10:00.  
2. Podczas publikacji osoby, która zwyciężyła w konkursie na infografice konkursowej pojawia się nazwa profilu 
Facebook’owego osoby, która zwyciężyła w konkursie oraz pełna nazwa w opisie postu zawierającego informacje o 
zwycięzcy. 
3. Biorąc udział w konkursie „Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante”  osoba uczestnicząca zgadza się na publikację 
nazwy jej profilu na infografice z publikacją zwycięzcy przez Organizatora konkursu.  
 
6. Odbiór nagrody. 
 
1. Zwycięzca ma 7 dni roboczych, od daty publikacji postu z infografiką z wynikami konkursu „Typer Tygodnia – Typuj z 
Oro Ristorante” na to by w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem aplikacji Messenger na profil 
www.facebook.pl/ligafirmrzeszow zgłosić się po odbiór unikalnego kodu. 
2. Nagroda wręczona zostaje zwycięzcy poprzez wysłanie w wiadomości prywatnej unikalnego kodu.  
3. Finalny odbiór nagrody w postaci dwóch pizz z oferty menu „Classi Italian Pizza” następuje w lokalu gastronomicznym 
Fundatora nagrody. W trakcie odbioru zwycięzca wybiera dwie pizze z oferty menu „Classic Italian Pizza” oraz podaje 
otrzymany unikalny kod.  
4. W przypadku braku poprawnych typów, losowanie nie odbywa się a kody bezpowrotnie przepadają.  
 
7. Termin trwania konkursu. 
 
Konkurs „Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante” trwa od 23.09.2020 do 31.12.2020. Składa się z 9 edycji. 
 
8. Wyłączenie odpowiedzialności. 

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.pl/ligafirmrzeszow pod zakładką 
„Typer Tygodnia – Typuj z Oro Ristorante”. 

9. Postanowienia końcowe. 

Do interpretacji i zmiany regulaminu upoważniony jest wyłącznie Organizator.  


