Regulamin Konkursu „Atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski”

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) oznaczają:
1. Konkurs – konkurs Wielkiej Pętli Wielkopolski organizowany na blogu podróżniczym/stronie
wydawnictwa podróżniczego
2. Organizator – poprzez organizatora rozumie się firmę TARRAYA S.A., adres: ul. Głogowska
108/6, 60-263 Poznań, NIP 779-241-36-60, REGON 302434182.
3. Uczestnik – poprzez uczestnika rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia
i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie
oraz na przetwarzanie danych osobowych, zamieszkująca na stałe na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. Adres mailowy – adres podany w informacji o konkursie na blogu/stronie na który należy
nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe.
§2
Warunki Uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs trwa w terminie 06.10.2014 – 20.10.2014
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem
oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) dołączenie przez Uczestnika do grona fanów profilu Visit Wielkopolska znajdującego się na
portalu www.facebook.com (www.facebook.com/visit.wielkopolska)
b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia Konkursu
i przekazania nagrody
f) udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Co jest dla Ciebie największą atrakcją Wielkiej Pętli
Wielkopolski?”, która należy wysłać na adres mailowy konkursu.
§3
Zasady Konkursu i jego rozstrzygania
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie, ma za zadnie udzielić odpowiedzi na pytanie: „Co jest
dla Ciebie największa atrakcją Wielkiej Pętli Wielkopolski?”
2. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy lub w komentarzu pod konkursowym postem na
blogu, który prowadzi konkurs. Do odpowiedzi należy załączyć swoje dane adresowe, nazwę
profilu na Facebooku oraz numer telefonu kontaktowego.
3. Wypowiedzi uczestników powinny być kreatywne, ciekawe i posiadać minimum 500 znaków
(ze spacjami)
4. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator wybierze 3 najciekawsze i najbardziej
kreatywne odpowiedzi, które zostaną nagrodzone.

§4
Dane osobowe i prawa autorskie
1. Podczas trwania Konkursu, Organizator będzie gromadzić dane osobowe Uczestników
Konkursu, które będą przez niego przetwarzane. Będzie też administratorem tych danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu
komunikacji z Uczestnikami oraz w celu wydania nagród.
3. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników będzie obejmować następujący
zakres: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania lub Adres korespondencyjny, Numer telefonu oraz
Adres e-mail.
4. Zakres czynności związany z danymi osobowymi obejmuje: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Ma on również prawo do ich
wglądu oraz poprawiania.
§5
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są: namiot 2-osobowy Fiord Nansen (I miejsce), termoizolacyjna torba
na rower (II miejsce) oraz latarka wodoszczelna (III miejsce).
2. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego. Ewentualne obciążenia publicznoprawne ciążą na Organizatorze.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody drogą mailową
lub telefoniczną. Powiadomienie nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.
4. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub poczty w ciągu czterech tygodni od
ogłoszenia zwycięzcy na adres podany podczas zgłoszenia. W przypadku nieodebrania nagrody
lub odmowy przyjęcia nagrody, nagroda przepada i zostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Zwycięzcy nie przysługuje wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
§6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane na
adres Organizatora w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na blogach organizujących konkurs oraz
w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa.

