Regulamin Konkursu „KONKURSOWA MAJÓWKA ”
§1 Opis Konkursu i postanowienia wstępne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURSOWA MAJÓWKA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest: Blog Wygrane Konkursy http://wygranekonkursy.pl
3. Celem konkursu jest popularyzacja konkursów internetowych oraz strony www.wygranekonkursy.pl wśród wszystkich
użytkowników korzystających z Internetu na terytorium Polski.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod
adresem: http://wygranekonkursy.pl/2016/05/02/konkurs -konkursowa-majowka/
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej:
„Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne
osoby i podmioty.
8. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz i może być Laureatem tylko jednej Nagrody.
9. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 maja 2016 r. i trwa do 15 maja 2016 r. do godziny 23:59:59

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
- wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
http://wygranekonkursy.pl/2016/05/02/konkurs -konkursowa-majowka/ w tym:
- udzieleniu odpowiedzi na zadanie konkursowe (wykorzystując maksymalnie 800 znaków): „Dlaczego warto brać udział w konkursach?”,
- zapoznanie się z regulaminem konkursu.

§ 3 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
- za zajęcie miejsca od 1-3 (pierwszego do trzeciego) zegarki ze słonikiem: (miejsce pierwsze zegarek z brązowym paskiem, drugie zegarek z białym
paskiem, trzecie zegarek z czarnym paskiem);
- za zajęcie miejsca od 4-6 (czwartego do szóstego) biżuteria ze słonikiem: (miejsce czwarte naszyjnik, miejsce piąte i szóste bransoletka).

§ 4 Procedura wyłonienia Laureatów
1. Laureatami Konkursu zostanie sześcioro Uczestników, których prace w opinii organizatora były najlepsze. Przy wyborze najlepszych zgłoszeń do
konkursu i ich kolejności, organizator kierować się będzie swoim własnym uznaniem, przy czym będzie brać pod uwagę, jakość i oryginalność
udzielonej odpowiedzi w formularzu zgłoszeniowym.
2. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi do dnia 22 maja 2016 r. do godziny 23: 59:59 Wyniki zostaną opublikowane na stornie
http://wygranekonkursy.pl
3. O przyznaniu nagrody zwycięzcy konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie
konkursowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac laureatów konkursów na stronie http://wygranekonkursy.pl
5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez
organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6. Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową do dnia 06.06.2016 r.

§ 5 Dane osobowe Uczestników konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty
elektronicznej, miejscowości.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, publikacji wyników i konkursowych prac oraz w związku z
wydaniem nagród. Dane zostaną skasowane przez organizatora niezwłocznie po zakończeniu konkursu.

§ 6 Naruszenie Postanowień regulaminu
1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Organizator.
2. Podanie nieprawdziwych, bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia
społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

§ 7 Odpowiedzialność
1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną
mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz braku możliwości wysłania
pracy konkursowej z powodów technicznych uczestnika konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji
danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przebiegu konkursu należy kierować na adres e-mail: kontakt@wygranekonkursy.pl

