Regulamin konkursu: „Wygraj dekorację heksagonem na weselu ”

REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj dekorację heksagonem na weselu ”
2. Organizatorem Konkursu są Aniołyceremonii.pl
Łódż ul. Rzgowska 145, Sieradz Al.Pokoju 7A/1

Nip 8271000140

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/pg/aniolyceremonii/posts/?ref=page_internalw w dniu
09 lutego
2020 roku .
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) miejscem ceremonii zaślubin jest woj łódzkie
3. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby z najbliższej rodziny Organizatora.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
wypożyczenie heksagonu jako dekoracji na weselu dla osoby wygrywającej z terenu województwa
łódzkiego , konkurs organizowany w EXPO Łódż w dniu 9 luty 2020 r.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik (zwany dalej Laureatem), wyłoniony przez Organizatora,
który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym:
https://www.facebook.com/pg/aniolyceremonii/posts/?ref=page_internal zamieści zdjęcie siebie
zrobione na stoisku firmy i pod tym umieści komentarz, zawierający odpowiedź na temat: Napisz w
kreatywny sposób dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać dekoracje heksagonem na swoim weselu
? Oraz wypełni wszystkie rubryki w ankiecie konkursowej na stoisku i wrzuci do przygotowanego
pojemnika konkursowego.
3. Wyłonienie Laureata przez Organizatora odbędzie się w oparciu o subiektywną ocenę odpowiedzi na
pytanie konkursowe .
4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 09 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 na Facebook-owym
profilu Organizatora https://www.facebook.com/pg/aniolyceremonii/posts/?ref=page_internal. oraz na
stoisku firmowym w dniu Targów ślubnych w terminie jak wyżej.
Zastrzega się przesunięcie godziny ogłoszenia na 17.00 w przypadku dużej ilości odwiedzających gości
stoiska.

5. Organizator powiadomi Laureata Konkursu o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie
Facebook w ciągu 24 h po opublikowaniu wyników Konkursu oraz wyczyta publicznie nick na stanowisku
firmowym laureata .
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć na wiadomość w terminie 24 godzin od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem
przepadnięcia prawa do nagrody.
7. Przekazanie Laureatowi nagrody przez Organizatora nastąpi poprzez użyczenie dekoracji tzw
heksagonu pod adresem magazynu Barczew 1, na jeden dzień przed ceremonią zaślubin i
zostanie zwrócony w dniu następnym po uroczystości pod w/w adres, chyba ,że strony ustalą inaczej.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,daty ślubu , numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody oraz nick niezbędny z RODO do ujawnienia
laureata.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych.
2. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
konkurs prowadzony przez firmę Anioły Ceremonii
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook,
ani z nim związany.

