
Konkurs „Wędkarskie Trofea” 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Wędkarskie Trofea” (dalej zwanym „Konkurs”) jest firma 

FHU „Łowię bo lubię” z siedzibą w Przechlewie, przy ul. Szkolnej 4a/6,  

NIP 843-105-32-29, REGON 220859516.  

2. Konkurs trwa od dnia 19.01.2015 r. godz. 15:00 do dnia 28.02.2015 r. godz. 23:59.   

3. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, 

reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora 

oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

4. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej także "Uczestnikiem") może zostać każdy 

zarejestrowany użytkownik portalu www.jestryba.pl.  

5. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się 

także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od 

Organizatora i ogłaszanym w portalu www.bogdanbarton.pl oraz www.jestryba.pl. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie przez Uczestnika zdjęcia 

wędkarza ze złowioną rybą
1
 w śródlądowych wodach Polski oraz w Bałtyku  

w polskiej strefie ekonomicznej wraz z dopiskiem „Konkurs Wędkarskie Trofea” na 

adres konkurs@jestryba.pl od dnia 19.01.2015 r. godz. 15:00 do dnia 15.02.2015 r. 

godz. 23:59. Do każdego zdjęcia należy dodać krótki opis (np.: data połowu, miejsce, 

długość ryby, ew. waga, przynęta).  

7. Zdjęcia opublikowane będą w Kategorii Konkurs na stronie www.jestryba.pl.  

8. Głosowanie trwa od dnia publikacji zdjęć na stronie www.jestryba.pl tj. 16.02.2015 r. 

do dnia 28.02.2015 r. Po upływie wyznaczonego terminu, wyłoniony zostanie jeden 

zwycięzca.  

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 01.03.2015 r. na stronie www.jestryba.pl. 

Zwycięża zdjęcie wędkarza, które uzyska największą liczbę głosów. Zwycięzca 

uhonorowany zostanie dyplomem, nagrodą oraz prezentacją zwycięskiego zdjęcia na 

stronie głównej www.bogdanbarton.pl. 

  

  

                                                 
1
  amur, boleń, brzana, certa, dorsz, głowacica, jaź, karaś karp, kleń, leszcz, lin, lipień, łosoś, miętus, 

okoń, płoć, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, rozpiór, sandacz, sieja, sum, szczupak, świnka, 

tołpyga, troć jeziorowa, troć wędrowna, węgorz, wzdręga 
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Procedura wyłonienia zwycięzcy konkursu 

 

1. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu www.jestryba.pl może oddać głos  

w Konkursie klikając „dobre” pod wybranym zdjęciem. O uzyskaniu statusu 

zwycięzcy Konkursu stanowi suma oddanych przez Internautów głosów na dane 

zdjęcie.  

2. Dodatkowo każdy Internauta będzie mógł oddać dowolną ilość głosów za pomocą 

płatnej wiadomości SMS o treści RYBA X, gdzie X to numer zdjęcia (koszt jednej 

wiadomości z VAT: 1,23 zł). 

3. Głosowanie Internautów w Konkursie odbywa się w okresie od 16.02.2015 r. godz. 

00:00 do 28.02.2015 r.  godz. 23.59. 

4. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zdjęć takiej samej największej liczby 

głosów odbędzie się dogrywka. Dogrywka zostanie ogłoszona w dniu 01.03.2015 r. 

godz. 8:00 i trwać będzie od 01.03.2015 r. godz. 9:00 do 07.03.2015 r. godz. 23:59. 

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu 08.03.2015 r. na portalu 

www.jestryba.pl. 

5. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności 

zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej 

zamieszczonej w sieci Internet pod adresem www.bogdanbarton.pl, www.jestryba.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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