Konkurs OBUDŹ W SOBIE DZIECKO 2019
REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu OBUDŹ W SOBIE DZIECKO 2019 (zwanego dalej Konkursem) jest
portal www.biegaczki.pl (zwany dalej Organizatorem)
2. Sponsorem nagrody w konkursie jest właściciel marki Nessi - Progres N. Sztandera, W. Izbicki
Spółka Jawna ul. Sobieskiego 16, 32-650 Kęty NIP: PL 5492279386 REGON: 120304106 KRS:
0000470516 (Zwany dalej Sponsorem)

3. Za przebieg Konkursu wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator, natomiast Sponsor
jest jedynie fundatorem nagród w konkursie.
4. Konkurs zaczyna się dnia 01.06.2019 a kończy 14.06.2019
5. Zwyciężczynie Konkursu zostaną ogłoszonew ciągu maksymalnie 2 tygodni od daty
zakończenia Konkursu, w AKTUALNOŚCIACH na serwisie www.biegaczki.pl. Informacja o
zwycięstwie zostanie wysłana mailowo do osób, które zostaną wyróżnione w Konkursie.
6. Nagrody dostarczy:

Progres N. Sztandera, W. Izbicki Spółka Jawna ul. Sobieskiego 16, 32-650 Kęty NIP: PL 5492279386
REGON: 120304106 KRS: 0000470516

na adresy podane Organizatorowi po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział każda kobieta (zwana dalej Uczestniczką), która zapoznała
się z niniejszym regulaminem i go zaakceptowała. Uczestniczką nie może być żadna osoba,
która jest pracownikiem Organizatora, należy do najbliższych członków jego rodziny, lub jest
osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą w organizacji i przygotowaniu Konkursu.
2. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie zdjęcia
przedstawiającego radość biegania uczestniczki Konkursu

lub

kolażu

zdjęciowego

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać drogą mailową do Organizatora na adres:
konkurs@biegaczki.pl w tytule maila wpisując „NESSI”. Można wysłać dowolną ilość
zgłoszeń jednak w 1 mailu maksymalnie 1 zgłoszenie.
4. Organizator nagrodzi autorki 5 najlepszych grafik. Nagrody się nie dublują – w przypadku
wybrania więcej niż 1 zgłoszenia tej samej uczestniczki Konkursu Organizator przyzna 1
nagrodę.
5. Biorąc udział w konkursie każda Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodę na
publikację swojego nazwiska oraz nadesłanych zdjęć na portalu internetowym
www.biegaczki.pl ,na facebooku (Funpage biegaczki.pl oraz grupa Biegaczki) oraz na
Instagramie (biegaczki.pl)
6. Nagrody w konkursie stanowią komplety biegowe (spódniczka + koszulka ultra) marki
Nessi. Zwyciężczynie Konkursu będą mogły wybrać rozmiar oraz komplet (spośród
dostępnych)
7. Zwyciężczynie konkursu zobowiązane są podać Organizatorowi dane niezbędne do
dostarczenia nagród.
8. Zwyciężczyniom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego
rodzaju.
9. Wygrane w Konkursie nagrody są wolne od podatku.

Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych
Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za ewentualne
szkody powstałe w wyniku otrzymania powyższych informacji.

