Regulamin Konkursu `Fajna Choinka`.

& 1.
1. Konkurs `Fajna Choinka`, zwany dalej „Konkursem” jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne,
będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z
późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Konkurs trwa w terminie od 22.12.2014 do 9.01 2015.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

& 2.
1. Organizatorem konkursu jest blog fajnogrody.pl.
2. Fundatorami nagród są: sklep internetowy videx.pl, sklep internetowy decomoose.pl, My Green
Space - innowacyjna aplikacja do projektowania ogrodów 3D oraz blog fajneogrody.pl.
& 3.
1.Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia prezentującego własnoręcznie ubraną
choinkę świąteczną
2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie konkursowe wyłącznie mailowo na adres:
kontakt@fajneogrody.pl
3. Uczestniczy wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Organizatora Konkursu.
4. Zwycięzców wyłonią czytelnicy w drodze głosowania na profilu Fajne Ogrody na Facebooku
(www.facebook.com/fajneogrodyblog). Pod uwagę będą brane głosy oddane w dn. 22.12.2014 –
12.01.2014. Każdy lajk, polubienie zdjęcia będzie liczone jako jeden głos.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na blogu fajneogrody.pl
6. Zwycięzcy będą zobowiązani do przesłania swoich danych adresowych na adres mailowy w
terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda przypadnie innemu
uczestnikowi wybranemu przez autorkę bloga fajneogrody.pl.
7. Organizator konkursu ma 14 dni od daty zakończenia konkursu ogłoszenie wyników.
8. Nagrody zostaną przekazane zwyciązom bezpośrednio przez fundatorów.
9.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Sponsora lub Uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku
podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został
poinformowany.

& 4.
1. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
Konkursem i jego organizacją. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników zostaną
usunięte.
&5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa polskiego

