REGULAMIN KONKURSU
DODATEK SPECJALNY „WIEM, CO JEM, WIEM, CO WIEM”
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o. sp. k., ul.
Błażeja 10J/1, 61-608 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Primavika sp. z o.o., ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki
3. KONKURS przeprowadzony zostaje w miesięczniku „SYGNAŁ. Magazyn Wychowawcy”, który
prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§2
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich.
2. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych, np. opóźnienia w przesyłce pocztowej lub kurierskiej, awarii internetu itp.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych
danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do nagrody.
§3
Zasady konkursu

1. Konkurs polega na

udzieleniu prawidłowej odpowiedzi – podanie hasła krzyżówki,
umieszczonej w dodatku do lutowego wydania miesięcznika „Sygnał. Magazyn Wychowawcy”.

2. Konkurs trwa od 2 do 28 lutego 2014 r.
3. Prawidłowe

odpowiedzi/hasła krzyżówek należy nadsyłać na adres
sygnal@oficynamm.pl lub droga pocztową na adres organizatora konkursu.

4. Każda odpowiedź musi zawierać:

•
•

imię i nazwisko uczestnika konkursu,
telefon kontaktowy i adres e-mail,

mailowy:

•
•

prawidłowe rozwiązanie krzyżówki/hasło krzyżówki,
dopuszcza się przesłanie więcej niż jednej odpowiedzi, można rozwiązać więcej niż
jedną krzyżówkę.

§4
Nagrody

1. Wszystkie nagrody przewidziane w konkursie ufundował Fundator.
2. Nagrodami w konkursie są produkty marki Primavika:

3. Fundator ufundował 10 zestawów produktów Primavika, dla pierwszych 10 osób, które
prześlą prawidłowe odpowiedzi na minimum 2 wybrane krzyżówki.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

1. Organizator wyłoni zwycięzców w ciągu 10 dni od daty zakończenia akcji.
2. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy prawidłowych odpowiedzi dwóch, wybranych
krzyżówek.

3. Organizator ogłosi Konkurs również na stronie internetowej www.sygnal.oficynamm.pl.
4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową
informacji związanych z Konkursem oraz miesięcznikiem „Sygnał. Magazyn Wychowawcy”.

5. Organizator nie dopuszcza możliwości, by jeden Uczestnik wygrał więcej niż jedną nagrodę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

•
•

nie podania danych adresowych,
podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

7. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy drogą pocztową w ciągu 7 dni roboczych od
ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrodę prześle Fundator.

8. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy, nagroda przechodzi na osobę, która w
następnej kolejności przesłała dwie poprawne odpowiedzi.
§6
Zastrzeżenia

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
•
działalność innych podmiotów, w szczególności dostawców usług pocztowych i
•

kurierskich,
zniszczenia prac spowodowane d przez dostawcę usług pocztowych i kurierskich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączania z udziału w akcji Uczestnika, który narusza
regulamin akcji.
§7
Ochrona danych osobowych
Uczestnicy akcji poprzez dokonanie rejestracji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie na potrzeby akcji, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i
wysyłania nagród. Administratorem danych jest Organizator.
§8
Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie akcji należy wysłać do Organizatora mailem na adres:
sygnal@oficynamm.pl najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator rozpatrzy
wniosek do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. O swojej decyzji poinformuje w
formie mailowej.

2. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości
odpowiadającej nagrodzie. Przed zakończeniem procedury reklamacyjnej spór sądowy jest
niedopuszczalny.
§9
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania przed ostatecznym terminem zakończenia
akcji lub przedłużenia akcji.

3. Zmiany w regulaminie, jak i informacje o przerwaniu lub przedłużeniu akcji będą
opublikowane na stronie www.sygnal.oficynamm.pl i wchodzą w życie z chwilą publikacji.

