
 

REGULAMIN KONKURSU „PIKNIK Z LIDERWALUT.PL” 

Cashhome sp. z o.o. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest CashHome Sp. z o.o. 80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 87-91/8 

NIP 9571058144,  

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać wyłącznie na adres klienci@liderwalut.pl 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca nowym Klientem kantoru 

Internetowego Liderwalut.pl, która najpóźniej w dniu zakończenia konkursu uzupełni dane 

kontaktowe w Panelu Klienta kantoru. 

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a. Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie https://liderwalut.pl/o-

nas/aktualnosci-serwisu/piknik-z-liderwalut-pl-konkurs 

b. Wykonanie pierwszej transakcji wymiany walut o wartości minimum 2000 PLN (słownie: 

dwóch tysięcy złotych) w czasie trwania konkursu, 

c. Udzielenie jednej odpowiedzi przypadającej na jedną transakcję, o której mowa w §2 ust. 

2b, 

d. Wysłanie wiadomości e-mail na adres klienci@liderwalut.pl w temacie wpisując „Piknik z 

Liderwalut.pl” a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe. 

3. Konkurs trwa od: 16.08.2022 r. do 30.09.2022 r. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również 

brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe oraz spełnienie 

wszystkich warunków uczestniczenia w Konkursie z §2 ust. 2. 

2. Organizator wybierze 100 najlepszych, najbardziej kreatywnych odpowiedzi, które otrzymają 

od nas voucher na 25zł do wykorzystania w serwisie pyszne.pl. 

3. Każda osoba spełniająca warunki, o których mowa w §2 ust. 2 może udzielić jednej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w terminie 3 dni 

roboczych od zakończenia Konkursu na adres, z którego wysłana została odpowiedź. 
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§ 4 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu, któremu będzie się należała Nagroda (dalej „Laureat”) zostanie 

poinformowany przez Organizatora o jej przyznaniu za pomocą wiadomości przesłanej na 

adres e-mail. 

2. Wiadomość o zdobyciu Nagrody otrzymasz od Organizatora z adresu e-mail: 

klienci@liderwalut.pl  

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 
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