Regulamin konkursu „Kobieta z Pasją”

1. Organizatorem konkursu jest ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, REGON
012012459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronie forum
internetowego urzadzamy.pl
3. Konkurs odbywa się w dniach 11 lutego – 31 marca 2016 roku .
4. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba z wyłączeniem
pracowników ZPR Media S.A. i firm współpracujących przy organizacji i
przeprowadzeniu konkursu oraz z wyłączeniem członków rodzin pracowników tych
firm.
5. Zadanie konkursowe polega na oddaniu głosu na jedną spośród
23 nominowanych postaci w konkursie „Kobieta z Pasją” oraz uzasadnieniu
wyboru komentarzem. Odpowiedzi przyjmowane będą do 31 marca 2016 roku,
do godziny 24.00.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze 4 laureatów, którzy w sposób
najbardziej oryginalny i trafny uzasadnili swój wybór .
7. Wyboru laureatów dokona jury w składzie:
-

Dorota Jaworska
Justyna Marczuk

-

8.

Alicja Strzelczak

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

8.1.
a)
b)

odpowiedzi na pytania/zadania konkursowe
dane Uczestnika w postaci stosowanej na stronie konkursowej, indywidualnej
nazwy tzw. NICK

8.2. W przypadku Uczestników będących Laureatami konkursu, zgłoszenie, o którym
mowa, zostanie uzupełnione o dobrowolnie podane przez UczestnikówLaureatów, następujące dane:
a) dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres email)
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZPR Media S.A. w celach
konkursowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZPR Media
Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie, 04-187, ul. Dęblińska 6 w celu
realizacji Konkursu. Dane te zbierane są na potrzeby Wydawnictwa i nie będą
udostępniane innym podmiotom. Dane przekazuje dobrowolnie, zastrzegając
sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania".
9.

Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust.
8.1. – dotyczące Uczestników oraz w ust.8.2. Uczestników-Laureatów będą
traktowane jako nieważne i nie będą uwzględniane.

10. Nagrody dla Laureatów konkursu to:
I miejsce: stacja parowa marki Hoover o wartości 270,00 PLN / 1 szt.
II – IV miejsce: bransoletki marki Swiss (2 sztuki w zestawie o wartości
260,00 PLN)
11.

Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12. Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w magazynie Moje Mieszkanie nr
07/2016.
13. Nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
14. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika
na przetwarzanie w celach konkursowych, przez ZPR Media SA, danych
osobowych Uczestnika, które Uczestnik przekazuje dobrowolnie, zastrzegając
sobie prawo ich sprawdzenia i poprawienia lub usunięcia oraz zgodę
na opublikowanie na stronach portalu urzadzamy.pl danych w przypadku
otrzymania nagrody.
15. Organizator prześle nagrody drogą pocztową w terminie 30 dni od daty
ogłoszenia listy nagrodzonych. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym
punktem, nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania,
że zwycięzca rezygnuje z nagrody.
Regulamin będzie dostępny w lokalu Organizatora przy ul.Dęblińskiej 6
w Warszawie oraz na stronie internetowej urzadzamy.pl i obowiązuje
od momentu jego zamieszczenia.
17. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane
do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie
7 dni od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji
za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
16.

18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
19. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję
Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w
terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
20. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji
listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji
przez Komisję Sprawdzającą.
21. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Warszawa, 01 lutego 2016 r.
W imieniu Organizatora
Alicja Strzelczak

