
Organizatorem konkursu jest :

Scarnet s.c Michalina Sobótka, Paweł Sobótka
al. Legionów 122D 26-110 Skarżysko-Kamienna.

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy portalu Facebook, którzy polubią stronę Scarnet 
oraz w komentarzu napiszą hasło reklamujące usługę internetu od firmy Scarnet.
2. W konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca, który wygra Konsolę XBOX Series S z 3 miesięczną 
subskrypcją Game Pass
3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na równowartość jej wartości.
4. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który polubi stronę Scarnet oraz uzbiera jak największą ilość 
punktów za swoje hasło reklamujące usługę internetu od Scarnet.
5. Punkty przyznawane są za reakcję pod komentarzem z hasłem reklamowym oraz dodatkowe punkty za 
podpisanie nowej umowy i przedłużenie obecnej według tabeli.

Reakcja pod komentarzem
Podpisanie, przedłużenie umowy

światłowodowej
Podpisanie, przedłużenie umowy

Maxinet, Wifi

1pkt
200 Mbps 200 pkt

Abonament 
40 zł 200 pkt

350 Mbps 350 pkt

1pkt 650 Mbps 650 pkt
Abonament 

55 zł 350 pkt

1pkt 1 000 Mbps 1 000 pkt
Abonament 

75 zł 650 pkt

6. Warunkiem udziału w konkursie osób zawierających i przedłużających umowy jest dodatkowo spełnienie
warunków z pkt. 1 regulaminu
7. Przyznawane dodatkowe punkty za przedłużenie i podpisanie nowej umowy dotyczą tylko umów 
zawartych na okres 24 miesięcy.
8. Warunkiem odbioru nagrody jest spełnienie wszystkich wymogów regulaminu, zawartych w punkcie 1 
niniejszego regulaminu konkursu.
9. Konkurs rozpoczyna się 13.12.2021 i trwa do 31.12.2021r (wtorek) do godz. 00:00.
10. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 01.01.2022r (sobota)., oraz w tym dniu nastąpi ogłoszenie 
wyników na portalu Facebook.
11. Odbiór nagród osobisty w biurze Scarnet s.c. do dnia 16.01.2022r. na ul. Asnyka 10, 
26-110 Skarżysko-Kamienna
12. Wolno zachęcać znajomych do uczestnictwa w konkursie oraz do lajkowania profilu i postu 
konkursowego oraz komentarzy.
13. W konkursie udział biorą tylko komentarze zamieszczone pod postem konkursowym na facbookowej 
stronie Scarnet (https://pl-pl.facebook.com/scarnet.eu/)
14. Z konkursu będą eliminowane tzw. fake'owe profile, które zostały stworzone przez użytkowników 
wyłącznie na potrzeby spam'owania, startowania w konkursach czy prowadzenia obraźliwej polityki 
medialnej na facebooku.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do skasowania komentarza godzącego w dobre imię organizatora 
oraz niezgodnego z polityką facebooka bez podawania przyczyny.
16. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości na Facebooku o wygranej oraz 
instrukcjach realizacji odbioru nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
2. Uczestnik oświadcza, że w pełni zwalnia z odpowiedzialności serwis Facebook.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


