
Regulamin konkursu 

“Najtańsze styczniowe okazje na FRU.PL” 

organizowanego przez FRU.PL 

w okresie 03.01.2023 – 31.01.2023 

Regulations of the contest 

"Najtańsze styczniowe okazje na FRU.pl” 

organized by FRU.PL S.A. 

in a period betwen 03.01.2023 – 31.01.2023 

§ 1. Postanowienia ogólne § 1. General provisions 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najtańsze 

styczniowe okazje na FRU.PL” (dalej: „Konkurs”) jest    

FRU.PL    S.A.    z    siedzibą    w    Warszawie, ul. 

Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru 

sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000308871; NIP: 5272579301; 

REGON: 141451213, o w pełni opłaconym kapitale 

zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: 

„Organizator”). 

1. The Organizer of the contest „Najtańsze styczniowe 

okazje na FRU.pl” (hereinafter: “Contest”) is the 

company FRU.PL S.A., with its registered office in 

Warsaw, ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa, 

entered into the register of entrepreneurs of the 

National Court Register, kept by the District Court for 

the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic 

Division of National Court Register, under the KRS 

number: 000030887, tax identification number: 

5272579301, statistical number: 141451213, with a 

fully paid share capital of PLN 6 900 000.00 

(hereinafter referred to as “Organizer”) 

2.   Konkurs    zostanie    przeprowadzony    w    oparciu o 

zasady niniejszego regulaminu (dalej: 

„Regulamin”), który wiąże wszystkich Uczestników 

Konkursu oraz Organizatora. Udział w Konkursie jest 

wolny od opłat dla wszystkich Uczestników, wobec 

czego Organizator nie będzie obciążał Uczestników 

Konkursu żadnymi opłatami pośrednimi lub 

bezpośrednimi. 

2.   The Contest will be conducted in accordance with the 

provisions of these regulations (“Regulation”) which 

are binding on all Participants and all entities 

involved in the Contest, including Organizer. 

Participation in the Contest is free of charge for all 

Participants, therefore the Organizer will not charge 

the Participants of the Contest with any direct or 

indirect fees. 

3. Konkurs trwa od 03.01.2023, do31.01.2023. Konkurs 

organizowany jest za pośrednictwem sieci Internet, 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w 

ramach serwisu Facebook, wyłącznie przy 

wykorzystaniu profilu Organizatora: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze 

3.   The Contest lasts from 03.01.2023 to 31.01.2023. The 

Contest is organized via the Internet, on the territory 

of the Republic of Poland, exclusively on Facebook, 

and exlusively using the Organizer’s profile: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze 

4. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie 

Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin i 

zobowiązują się przestrzegać wszystkich jego 

postanowień. 

4. By participating in the Contest, Participants accept this 

Regulation and undertake to abide by and comply 

with all its provisions. 

5. Regulamin jest dostępny bezpłatnie, na stronie 

internetowej Organizatora: 

https://FRU.pl/StycznioweOkazje 

i na profilu Facebook Organizatora: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze. 

5. The Regulation is available, free of charge, on the 

Organizer’s website: 

https://FRU.pl/StycznioweOkazje 

and Facebook profile of the Organizer: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze. 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze
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6. Informacje o Konkursie będą publikowane przez 

Organizatora na jego profilu Facebook oraz na 

stronie internetowej Organizatora. 

6. Information about the Contest will be published by 

the Organizer on its Facebook profile and on the 

Organizer's website. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub 

uzupełnienia Regulaminu, jak również prawo do: (i) 

zawieszenia, (ii) zakończenia, (iii) przerwania, (iv) 

przedłużenia Konkursu, pod warunkiem uprzedniego 

poinformowania Uczestników o zmianach w 

powyższym zakresie. Jakiekolwiek zmiany lub 

uzupełnienia Regulaminu zostaną ogłoszone przed 

ich wejściem w życie poprzez aktualizację 

Regulaminu i umieszczenie jego aktualnej wersji w 

miejscach wskazanych w ustępie 5 powyżej. 

7. The Organizer reserves the right to change or 

supplement the Regulations, as well as the right to: 

(i) suspend, (ii) finish, (iii) interrupt, (iv) extend the 

Contest, provided that the Participants are informed 

in advance about changes in the above scope. Any 

changes or additions to the Regulations will be 

announced before their entry into force by updating 

the Regulations and placing its current version in the 

places indicated in section 5 above. 

8. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest 

organizowany przy udziale właściciela platformy 

Facebook, nie jest przeze niego wspierany, 

administrowany ani sponsorowany. 

8. The founder of the Prizes in the Contest is the 

Organizer. The Organizer declares that the Contest is 

not organized with the participation of the owner of 

the Facebook platform, nor is supported, 

administered or sponsored by it. 

9. Właściciel platformy Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg 

Konkursu. Roszczenia związane z Konkursem należy 

kierować wyłącznie do Organizatora. 

9. The owner of the Facebook platform is not responsible 

for the proper conduct of the Contest. Any claims 

related to the Contest should be made only to the 

Organizer. 

10. Dane osobowe udostępniane przez Uczestnika na 

potrzeby Konkursu są udostępniane Organizatorowi, 

a nie właścicielowi platformy Facebook. 

10. Personal data provided by the Participant for the 

purposes of the Contest are made available to the 

Organizer, and not to the owner of the Facebook 

platform. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą 

Organizatora, w tym nieprawidłowe działanie 

serwisu Facebook, przerwy w funkcjonowaniu lub 

nieprawidłowe funkcjonowanie sieci Internet. 

11. The Organizer is not responsible for any 

circumstances beyond the Organizer's control, 

including incorrect operation of Facebook, 

interruptions or incorrect functioning of the Internet 

network. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

działania Uczestników prowadzące do naruszenia 

majątkowych praw autorskich lub osobistych 

podmiotów trzecich. Za działania i zaniechania w 

powyższym zakresie odpowiedzialność ponoszą 

wyłącznie Uczestnicy. 

12. The Organizer is not responsible for the actions of the 

Participants that lead to the infringement of 

copyrights or personal rights of third parties. The 

Participants are solely responsible for actions and 

omissions in this respect. 

13. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane 

w miejscach wskazanych w ust. 5 powyżej. 

13. Any information about Contest will be published in 

places indicated in section 5 above. 

§ 2. Uczestnicy Konkursu § 2. Contest Participants 



1.   W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie 

osoby fizyczne, które w momencie przystąpienia do 

Konkursu miały ukończone 18 lat (dalej: 

„Uczestnik”). 

1. Only natural persons aged at least 18 years of age at 

the beginning of the Contest may participate in the 

Contest (hereinafter: „Participant”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 2. The following categories of persons are not allowed 

to participate in Contest: 

2.1. osoby, które w momencie przystąpienia do 

Konkursu nie miały ukończonych 18 lat 

2.1. persons who have not reached the age of 18 at the 

beginning of the Contest 

2.2. pracownicy Organizatora, jak również pracownicy 

podmiotów powiązanych z Organizatorem 

2.2. employees of the Organizer, as well as of companies 

affiliated to the Organizer 

2.3. pracownicy jakichkolwiek innych podmiotów 

zaangażowanych w czynności związane z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

2.3. employees of any other entities involved in activities 

related to the organization and conduct of the 

Contest 

2.4. małżonkowie, wstępni i zstępni (do drugiego 

stopnia) osób wskazanych w powyższych punktach 

2.4. spouses, ascendants and descendants (up to the 

second degree) of the persons indicated in the 

above points 

2.5. osoby prawne. 2.5. legal persons. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia 

wszelkich środków w celu zapobieżenia udziału w 

Konkursie osobom wskazanym w ustępie 2 powyżej, 

jak również wykluczenia z udziału w Konkursie 

wszystkich osób z tych kategorii. Odmowa 

przekazania danych niezbędnych do udziału w 

Konkursie będzie skutkowała brakiem możliwości 

udziału w Konkursie i odpowiednio brakiem 

możliwości przyznania nagrody wyłonionemu 

zwycięzcy. 

3. The Organizer reserves the right to take all measures 

to prevent the participation in the Contest of the 

persons mentioned in section 2 above, as well as the 

right to remove from the Contest any person from 

the above categories. The refusal to provide the 

necessary data to participate in the Contest has as a 

consequence the impossibility to participate in the 

Contest, respectively the impossibility of awarding 

the prize in case of the designated winner. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo: 4. The Organizer reserves the right to: 

4.1. wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z 

udziału w Konkursie, na każdym etapie jego trwania, 

tych Uczestników, którzy działają w sposób 

sprzeczny z Regulaminem lub przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa 

4.1. exclude with immediate effect from participation in 

the Contest, at any stage of it, those Participants 

who act in a manner contrary to the Regulations or 

the provisions of generally applicable law 

4.2. nieprzyznania nagród Uczestnikom, którzy działają 

w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa 

4.2. not awarding prizes to Participants who act in a 

manner inconsistent with the Regulations or the 

provisions of generally applicable law 

4.3. wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym lub 

nieprzyznania nagród w stosunku do tych 

Uczestników, którzy podali niekompletne lub 

4.3. exclude with immediate effect or refuse to award 

the prize in relation to those Participants who 

provided incomplete or untrue data necessary to 

award the prize 



nieprawdziwe dane   niezbędne   do   przyznania 

nagrody 
 

4.4. moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych 

lub obraźliwych, w tym zawierających treści o 

charakterze groźby, zniewagi, podżegania, nękania, 

rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym 

lub obrażającym uczucia religijne, a także w sposób 

ogólny naruszające dobre obyczaje. 

4.4. moderate and delete all vulgar or offensive 

statements, including content that is threatening, 

insulting, inciting, harassing, racist, xenophobic, 

pornographic or offensive to religious feelings, as 

well as generally violating good manners. 

5. Każda próba oszustwa skutkuje natychmiastowym 

usunięciem Uczestnika z Konkursu i 

powiadomieniem organów ścigania. O decyzji 

wskazanej w zdaniu poprzedzającym Organizator 

poinformuje Uczestnika. 

5. Any attempt to defraud results in the removal of the 

participant in question from the Contest and the 

notification of the criminal investigation bodies, and 

the Organizer will inform that participant of this 

decision. 

§ 3. Przystąpienie do Konkursu § 3. Participation in the Contest 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 1. The condition for joining the Contest is: 

1.1. posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta w 

serwisie Facebook 

1.1. having an active Facebook account by Participant 

1.2. zaznajomienie się przez Uczestnika z Regulaminem 

oraz akceptacja jego postanowień 

1.2. the Participant becomes familiar with the 

Regulations and accepts its provisions 

1.3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celach uczestnictwa w 

Konkursie, a także w celach reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych 

1.3. consent of the Participant the procesing of her 

personnal data for the purpose of the Contest, as 

well as for advertising, marketing and promotional 

purposes 

1.4. obserwowanie przez Uczestnika profilu 

Organizatora w serwisie Facebook 

1.4. following by the Participant of the Organizer’s 

profile on Facebook 

1.5. wykonanie przez Uczestnika zadania 

konkursowego, o któym mowa w ustępie 3 poniżej. 

1.5. completion by the Participant of the taks referred 

to in section 3 below. 

2. Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu poprzez 

poprawną realizację zadania konkursowego w 

terminie wskazanym w § 1 ustęp 3 Regulaminu. W 

Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe 

zgłoszenia. 

2. Participants may enter the Contest by correctly 

completing the Contest task within the time limit 

indicated in § 1 section 3 of the Regulations. Only 

valid entries are eligible for the Contest. 

3. Zadanie Konkursowe polega na: 3. The Contest task is: 

3.1. umieszczeniu przez Uczestnika swojego komentarza 

pod postem Organizatora opublikowanym na 

profilu Facebook Organizatora: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze 

3.1. the Participant posting his comment under the 

Organizer's post published on the Organizer's 

Facebook profile: 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze 

https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze
https://www.facebook.com/TanieBiletyLotnicze


3.2. udostępnieniu przez Uczestnika na swoim profilu 

Facebook wyżej wspomnianego postu 

Organizatora. 

3.2. sharing by the Participant on their Facebook profile 

the above-mentioned post of the Organizer. 

3.3. polubieniu lub dodaniu do obserwowanych profilu 

Facebook Organizatora. 

3.3. liking or adding to the followed Facebook profile of 

the Organizer. 

4.   Poprawne wykonanie zadania konkursowego 

wymaga, aby: 

4. Correct performance of the Contest task requires 

that: 

4.1. Uczestnik przeszedł na stronę (link) i użył przycisku 

„Polub to” lub „Obserwuj”, oraz 

4.1. the Participant enters the page (link) and uses the 

"Like" or "Follow" button, and 

4.2. komentarz składał się z wykonanego przez 

Uczestnika zdjęcia jego ulubionego celu podróży, 

przy czym autorem zdjęcia musi być Uczestnik i 

zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, oraz 

4.2. the comment consists of a photo of the Participant's 

favourite destination, provided that the author of 

the photo must be the Participant and the photo 

must not infringe the rights of third parties, and 

4.3. komentarz składał się ze sporządzonego przez 

Uczestnika podpisu pod zdjęciem, który w jak 

najbardziej kreatywny sposób będzie uzasadniał 

konieczność podróży Uczestnika do tego miejsca. 

4.3. the comment consists of the Participant's caption 

under the photo, which will justify the Participant's 

need to travel to this place in the most creative way. 

§ 4. Przebieg Konkursu § 4. The course of Contest 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie 

czuwała 3 osobowa komisja powołana przez 

Organizatora. Decyzje komisji są wiążące i 

ostateczne. 

1. The Contest will be supervised by a committee of 3 

persons appointed by the Organizer. The decisions 

of the committee are binding and final. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu Konkursu 

rozstrzyga wyżej wspomniana komisja. 

2. Any doubts regarding the course of the Contest shall 

be resolved by the abovementioned committee. 

3. Wyżej wspomniana komisja wybiera zwycięzcę 

Konkursu. Kryterium wyboru jest ogólny sposób 

realizacji zadania konkursowego, zarówno pod 

względem formalnym, merytorycznym i 

estetycznym, a także stopień oryginalności realizacji 

zadania, kreatywności włożonej przez Uczestnika w 

jego wykonanie oraz zgodności z tematyką zadania 

określoną w Regulaminie. Ocena realizacji zadań 

konkursowych należy do wyłącznych kompetencji 

komisji. 

3. The aforesaid committee selects the winner of the 

Contest. The selection criterion is the general way of 

implementing the content task, both in formal, 

substantive and aesthetic terms, as well as the 

degree of originality of the task, creativity put by the 

Participant in its execution and compliance with task 

subject indicated in Regulations. Evaluation of the 

implementation of contest tasks is the exclusive 

competence of the committee. 

§ 5. Nagroda §. 5 Prize 

1. W Konkursie zostanie przyznana tylko jedna nagroda w 

postaci vouchera o wartości 500,00 EUR , który 

umożliwia zakup biletów lotniczych dowolnej linii 

lotniczej przy wykorzystaniu strony internetowej 

https://www.fru.pl   (dalej:   „Nagroda”).   Nagroda 

1. In the Contest, only one prize will be awarded in the 

form of a voucher worth EUR 500, which enables the 

purchase of airline tickets of any airline using the 

website https://www.fru.pl (hereinafter: "Prize"). 

https://www.fru.pl/
https://www.fru.pl/


może zostać zrealizowana wyłącznie przy 

wykorzystaniu wyżej wskazanej strony internetowej 

Organizatora. 

The Prize   can   only   be   redeemed   using   the 

Organizer's website indicated above. 

2. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 

31.12.2023 r. . Po tej dacie zakup biletów lotniczych 

przy wykorzystaniu Nagrody nie będzie możliwy. 

2. The Prize can be used until 31.12.2023. After this date, 

the purchase of air tickets using the Prize will not be 

possible. 

3. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z 

Nagrodą zostaną uiszczone przez Organizatora. 

3. All tax liabilities related to the Prize will be paid by 

the Organizer. 

4.   Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość 

w pieniądzu lub usługach nieobjętych zakresem 

Nagrody. Uczestnik nie może domagać się zmiany 

charakterystyki i parametrów wygranej Nagrody. 

4. The Prize cannot be exchanged for its equivalent in 

money or services not covered by the Prize. The 

Participant may not request a change in the 

characteristics and parameters of the Prize won. 

5. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w formie 

elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez 

Uczestnika, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

potwierdzenia przez Uczestnika adresu e-mail. 

5. The Prize will be delivered to the Participant in 

electronic form, to the e-mail address indicated by 

the Participant, within 7 working days from the date 

of confirmation of the e-mail address by the 

Participant. 

6. Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator skontaktuje się 

ze zwycięzcą za pośrednictwem komunikatora 

platformy Facebook w celu potwierdzenia adresu e- 

mail, na który zostanie przesłana Nagroda. 

6. After selecting the winner, the Organizer will contact 

the winner via the Facebook platform chat to 

confirm the e-mail address to which the Prize will be 

sent. 

7. Zwycięzca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi 

wszelkie dane niezbędne do wydania Nagrody, pod 

rygorem utraty prawa do Nagrody. Jeżeli zwycięzca 

nie przekaże swoich danych w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty zapytania wysłanego przez 

Organizatora zgodnie z ustępem 6 powyżej, 

Organizator ma prawo zaniechania wydania Nagrody 

jako nienależnej. 

7. The winner undertakes to provide the Organizer with 

all data necessary to issue the Prize, under pain of 

losing the right to the Prize. If the winner does not 

provide his data within 14 calendar days from the 

date of the inquiry sent by the Organizer in 

accordance with section 6 above, the Organizer has 

the right to refrain from delivering the Prize as 

undue. 

8. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Nagrodę w 

terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od 

zwycięzcy wszystkich danych niezbędnych do jej 

wydania. 

8. The Organizer undertakes to deliver the Prize within 

14 days of receiving from the winner all the data 

necessary for its delivery. 

9. Jeżeli zostanie udowodnione, że Uczestnik, który 

wygrał Konkurs, wpływał w sposób niezgodny z 

Regulaminem na wynik Konkursu, Organizator ma 

prawo żądać zwrotu Nagrody lub jej równowartości 

oraz dochodzić od takiego Uczestnika ewentualnego 

odszkodowania na zasadach przewidzianych przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. If it is proved that the Participant who won the Contest 

influenced the result of the Contest in a manner 

inconsistent with the Regulations, the Organizer has 

the right to demand the return of the Prize or its 

equivalent and to claim any compensation from such 

Participant on the terms provided for by generally 

applicable law. 

§ 6. Dane osobowe § 6. Personal data 



1. Dane   osobowe   będą   przetwarzane   zgodnie   z 

postanowieniami przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

1. Personal data will be processed in accordance with 

the provisions of generally applicable law. 

2.   Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym informowania 

o zwycięzcy Konkursu oraz przekazania mu Nagrody, 

a także w celach a także w celach reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych. Dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych 

w niniejszym Regulaminie. 

2.   By entering the Contest, the Participant agrees to the 

processing of his personal data for the purpose of 

conducting the Contest, including informing about 

the winner of the Contest and giving him the Prize, 

as well as for advertising, marketing and 

promotional purposes. Personal data will be 

processed only for the purposes indicated in these 

Regulations. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora 

i mogą być przekazywane do organów skarbowych 

oraz innych organów na podstawie odpowiednich 

przepisów. 

3. Personal data will be processed by the Organizer and 

may be transferred to tax authorities and other 

authorities on the basis of relevant regulations. 

4. Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem 

się z Konkursu i uniemożliwia przekazanie Nagrody. 

4. The above consent may be revoked at any time. 

Withdrawal of consent is tantamount to withdrawal 

from the Contest and prevents the transfer of the 

Prize. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

wymagane w celu uczestnictwa w Konkursie. 

Uczestnik ma prawo do: (i) dostępu do swoich 

danych osobowych, (ii) sprostowania danych, (iii) 

usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, (iii) przenoszenia danych, (iv) 

wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania 

danych, (v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Providing personal data is voluntary, but required in 

order to participate in the Contest. The Participant 

has the right to: (i) access to their personal data, (ii) 

rectification of data, (iii) deletion of data or 

limitation of their processing, (iii) data portability, 

(iv) objection to data processing, (v) complaints to 

the President of the Office for Personal Data 

Protection. 

6. W celu skontaktowania się w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych Organizator wskazuje 

następujący adres e-mail: dane@fru.pl . 

6. In order to contact in matters related to the protection 

of personal data, the Organizer indicates the 

following e-mail address: dane@fru.pl . 

§ 7. Reklamacje § 7. Complaints 

1. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać reklamacje 

dotyczące jego przeprowadzenia. Reklamację należy 

zgłosić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Konkursu. 

1. Participants of the Contest may submit complaints 

regarding its conduct. Complaints must be 

submitted within 14 calendar days from the end of 

the Contest. 

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-

mail na adres: anna.szczurek@fru.pl lub pisemnie, 

listem poleconym, na adres Organizatora wskazany 

w § 1 ustęp 1 Regulaminu. Pisemna reklamacja 

powinna wskazywać imię, nazwisko oraz adres 

Uczestnika, a także opis i uzasadnienie reklamacji. 

2. Complaints should be submitted via e-mail to the 

following address: anna.szczurek@fru.pl or in 

writing, by registered mail, to the Organizer's address 

indicated in § 1 section 1 of the Regulations. A written 

complaint should indicate the name, 

mailto:dane@fru.pl
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 surname and address of the Participant, as well as a 

description and justification of the complaint. 

3.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w 

terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania 

przez Organizatora. 

3. Complaints will be considered by the Organizer within 

14 working days from the date of their receipt by the 

Organizer. 

 


