REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.
Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące
produktów firmy Smartivite.pl.
Konkurs odbywa się na blogu www.zuzulenka.pl/.
§2
Organizatorem Konkursu jest blog zuzulenka.pl. Sponsorem jest właściciel marki Smartinvite.pl.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.zuzulenka.pl
do dnia 30.11.2016r.
§4
Konkurs trwa od 21.11.2016r do 30.11.2016r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wypełnią wszystkie warunki
uczestnictwa.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§6
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator konkursu.
§7
1. Aby przystąpić do Konkursu należy być czytelnikiem bloga www.zuzulenka.pl
2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest napisanie w kilku zdaniach jak
umilacie sobie czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia (rodzinne tradycje, wspólne
zabawy).
3. W Konkursie nagrodzimy najciekawszą i najbardziej pomysłową odpowiedź.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia pod naszym wpisem
konkursowym na blogu w dniach 21.11.2016r. do 30.11.2016r. do godziny 24:00.

5. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 06.12.2016r.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszym blogu www.zuzulenka.pl
8. Laureat konkursu będzie proszony o podanie adresu mailowego w celu kontaktu w
sprawie wysyłki nagrody.
IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§8
1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich Uczestników na zasadach opisanych
w Regulaminie.
2. Po upływie terminu wpływania zgłoszeń Organizator i Sponsor konkursu dokona wyłonienia
zwycięzcy, tj. Uczestnika, który otrzyma 1 (jedną) nagrodę.

3. Organizator i Sponsor dokonuje wyboru według własnej oceny.
4. W Konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda.
5. O wynikach Konkursu poinformujemy szczegółowo na blogu http://www.zuzulenka.pl/
6. Uczestnik, który w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześle
poprzez wiadomość danych niezbędnych do przekazania nagrody traci prawo do nagrody.
V. NAGRODY
§9
1. W konkursie nagroda jest sponsorowana przez właściciela marki Smartinvite.pl.
2. Nagroda zostanie przyznana 1 uczestnikowi.
3. Nagrodą jest voucher o wartości 100zł ważny do końca 2017 roku (dotyczący całej
oferty), do wykorzystania na portalu https://smartinvite.pl/.
VI. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 10
1. Przekazanie nagrody odbywa się drogą mailową.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.zuzulenka.pl/
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych i publikacji wyników Konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.zuzulenka.pl/.
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

