REGULAMIN E-KONKURSÓW

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

E-konkursy „Przeglądu Konińskiego” są organizowane na warunkach i zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo-Przegląd Koniński” Sp. z o.o. z siedzibą
w Koninie, ul. Przemysłowa 9, wpisane do KRS pod numerem 0000039266 z
kapitałem zakładowym w wysokości 80.200 zł w pełni wpłaconym, zwane dalej
Organizatorem.

3.

Fundator nagrody (firma) jest każdorazowo wskazany w poście konkursowym.

4.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora, Fundatora oraz
Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również
prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora oraz Uczestników Konkursu.

5.

Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni
warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz
ewentualnej Nagrody.

6.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała w powiecie kolskim, konińskim lub tureckim.

7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo,
rodzeństwa małżonkowie.

6.

Konkurs jest organizowany w terminie wskazanym w poście konkursowym.

7.
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8.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, wspierany ani
przeprowadzany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za
przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje
związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane
osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu
powierzone są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu
Facebook.

9.

Konkurs nie jest grą hazardową, loterią promocyjną w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (t.j. Dz. U. 2020 nr 2094) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.

Uczestnik Konkursu musi wykonać zadanie konkursowe zgodnie z warunkami
określonymi w poście konkursowym.

3.

Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zadanie konkursowe
wykonał własnoręcznie, nie dopuścił się naruszeń żadnych praw osób trzecich, praw
autorskich i praw pokrewnych, zasad współżycia społecznego.

4.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac
konkursowych.

5.

Uczestnik udziela nieodpłatnie i bezterminowo Organizatorowi i Fundatorowi zgodę
na utrwalenie pracy konkursowej i jej publikację na Fanpage'u Organizatora, na
stronach serwisu przegladkoninski.pl oraz na łamach tygodnika „Przegląd Koniński”.
Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu
internetowego Fundatora i na Fanpage'u Fundatora utrzymywanych w serwisie
Facebook.pl.

6.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres konkurs@przegladkoninski.pl o takiej rezygnacji. Rezygnacja w
przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Fundatora.

7.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora działania niezgodnego z prawem
Organizator ma prawo w każdym momencie natychmiast wykluczyć Uczestnika z
Konkursu.

8.

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję składające się z 2 pracowników
Organizatora.

9.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych Komisja wybierze Zwycięzcę Konkursu,
który prawidłowo wykonał zadanie, a które będzie w ocenie Komisji najbardziej
kreatywne, pomysłowe i oryginalne.

10. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda (lub kilka) – szczegóły zawarte są w
poście Konkursu. W opisie tym jest także podana wartość nagrody.
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent
pieniężny.
12. Organizator opublikuje na Fanpage'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu
oraz powiadomi o jego wynikach nagrodzonych Uczestników wysyłając wiadomość
za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.pl (Messenger). Za
jego pośrednictwem niezwłocznie poinformuje także o terminie, miejscu i sposobie
odbioru nagrody.
13. Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.

§3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje związane z Konkursem przyjmowane będą przez Organizatora w formie
pisemnej. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub
przesłana przesyłką poleconą wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres Organizatora. Reklamację należy założyć w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty opublikowania wyników Konkursu.

2.

Reklamacje zgłoszone po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane.

3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon
kontaktowy oraz szczegółowo opisane przyczyny reklamacji.

4.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.

O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie
zawiadomiony pisemnie. Decyzja będzie wysłana na adres Zgłaszającego.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie ORGANIZATORA, na
stronie

internetowej,

pod

adresem

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H83/

regulaminy-konkursow.html pt. KONKURS PRZEGLĄDU KONIŃSKIEGO
2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień
niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz
wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

