REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „CO TY WIE(R)SZ O CZEKOLADZIE?” i jest zwany
dalej: „Konkursem”
2. Organizatorem Konkursu jest Wisteria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-008), Rynek Główny 15, zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000309791, NIP: 676-240-39-00, REGON:
120731334 zwanym w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
a) Pierwszy etap będzie polegał na przyjmowaniu zgłoszeń konkursowych w dniach 14 – 28
maja 2013 roku, do godziny 22:00.
b) Drugi etap będzie polegał na przetworzeniu zgłoszeń polegającym na ocenie odpowiedzi i
wyłonieniu Zwycięzców, który będzie się odbywał w dniach 29-30 maja do godziny 16:59.
c) Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 czerwca 2013 do godziny 12:00.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia,
nie jest pracownikiem lub współpracownikiem organizatora,
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pobranie i prawidłowe wypełnienie karty
zgłoszeniowej ze strony internetowej www.slodki-wierzynek.blog.pl oraz odesłanie jej na
adres mailowy slodki@wierzynek.com.pl, do 28 maja 2013 do godziny 22:00.
Udział w konkursie jest dobrowolny oraz jednorazowy, co oznacza, że jedna osoba może
dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w §2 ust.1 lit. c, oznacza
akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z
odebraniem prawa do nagrody.

§3
ZASADY KONKURSU
1.

2.

Uczestnik pobiera samodzielnie kartę zgłoszeniową dostępną na stronie www.slodkiwierzynek.blog.pl, do wypełnienia swoich danych osobowych tj. podania imienia i nazwiska,
imienia dziecka oraz danych korespondencyjnych i kontaktowych: tj. adresu zamieszkania z
kodem pocztowym, adresu e-mail. W polu „Zadanie Konkursowe” należy wpisać napisany
wspólnie z dzieckiem „Wierszyk o czekoladzie”.
Zgłoszenie uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy:
a) wszystkie dane osobowe, korespondencyjne, kontaktowe oraz odpowiedź na zadanie
konkursowe zostają zawarte na karcie zgłoszeniowej, a karta zostanie wysłana na podany
adres mailowy slodki@wierzynek.com.pl;
b) dane kontaktowe zostały podane zgodnie z prawdą.
c) praca konkursowa została wykonana samodzielnie tzn. nie przepisana z książek,
czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i
podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631, art. 115).
d) praca konkursowa nie jest wierszem wcześniej zgłaszanym na podobny konkurs
(wcześniej poddawanym ocenie lub publikowanym).

§4
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.

2.
3.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone po weryfikacji kart zgłoszeniowych
zgromadzonych w wersji elektronicznej na podstawie werdyktu jury złożonego
z przedstawicieli Organizatora.
Kryterium oceny zgłoszeń konkursowych przez jury stanowi poziom kreatywności
odpowiedzi na zadanie konkursowe zawarte w ust.1,
Nagrodami w Konkursie są:
a) 1 miejsce – Pudełko prezentowe (ciastka w tubie dedykowanej, tabliczka mlecznej
czekolady Wierzynka, tabliczka gorzkiej czekolady Wierzynka, tabliczka białej
czekolady Wierzynka, babeczki z czekoladą 8szt., krem czekoladowo-orzechowy, lizaki
czekoladowe 2 szt., marcepan w czekoladzie, czekolada do rozpuszczenia, pomarańcze w
czekoladzie 3 szt).
b) 2 i 3 miejsce – Pudełko mini (Czekolada z bakaliami, babeczki z czekoladą 8szt., krem
czekoladowo-orzechowy, Lisak czekoladowy).
§5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu, oraz sposobie dostarczenia
nagrody za pomocą poczty e-mail, na podstawie adresu mailowego podanego w zgłoszeniu
konkursowym.

2.

Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres podany w karcie zgłoszeniowej.

3.

Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród
ani wymiany na ich równowartość pieniężną.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie
przesyłki.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy usług
pocztowych lub kurierskich.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu www.slodkiwierzynek.blog.pl/konkurs.

2.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
slodki@wierzynek.com.pl.

3.

Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika jest jednoznaczne z wykluczeniem
z uczestnictwa w Konkursie.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.

Podane na użytek udziału w Konkursie dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz
w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, poprzez
kontakt z Organizatorem telefonicznie (12 424 96 28) lub mailowo marketing@grupaefi.pl .

