REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest SNOWEVENTS S.C. ul. Wandy Rutkiewicz 6A 45-806 Opole NIP:
7543151190. REGON: 367623159 e-mail: info@snowevents.pl tel.: 510 420 420
1.2. Konkurs trwa od 30.08.2017 do 51.09.2017
1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w punkcie 1.2 Regulaminu.
2. Uczestnicy
2.1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną automatycznie usunięci z konkursu.
3. Prace konkursowe
3.1. Zadaniem konkursowym jest umieszczenia zdjęcia z eventu SnowEvents w grupie Facebook
(https://www.facebook.com/groups/471789123190648)
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie
4.1. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 15.09.2017:
- dołączyć do grupy Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/groups/471789123190648/
- umieścić w grupie zdjęcie z eventu SnowEvents
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia niektórych komentarzy na etapie kwalifikacji na
podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub jeśli uzna treści za obraźliwe.
4.3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora jeśli
którekolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
5. Ocena prac konkursowych
5.1. Uczestnicy będą umieszczali hasła w grupie SNOWEVENTS Rozmówki przed- i powyjazdowe, w
serwisie Facebook (https://www.facebook.com/groups/471789123190648/) w komentarzu pod postem
konkursowym. Zebrane pod komentarzem znaczniki „Lubię to!” będą sugestią dla oceny filmu.
5.2. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury na podstawie kryterium kreatywności, twórczości oraz
zebranych znaczników „Lubię to!”.
5.3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5.4. Po zakończeniu Konkursu Organizator umieści w komentarzu nazwisko zwycięzcy.
6. Nagrody
6.1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci:
1. Nowa bluza SnowEvents w wybranym, spośród dostępnych rozmiarów, rozmiarze i kolorze

7. Postanowienia końcowe
7.1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
7.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu
wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z
promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem
danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie
danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017
7.6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać w wiadomości prywatnej na Facebooku
Organizatora.

