REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.

2.

Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej,
której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

3.

Organizatorem konkursu jest firma Kruczyn Mariusz Pachura (Kruczyn 9, 63-041 Chocicza; NIP 786-112-98-22;
REGON 630228072-00021).

4.

Konkurs rozpoczyna się dnia 28 października 2016 r. o godzinie 13:30 i kończy 31 października 2016 r. o godzinie
13:00. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 31 października 2016 r. do godziny 13:00. Ogłoszenie wyników nastąpi do
4 listopada 2016 r. na stronie kruczyn.pl

5.

Konkurs obejmuje osoby zamieszkałe w powiatach: średzki, poznański, jarociński, śremski.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu [dalej: Uczestnik] może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powiatach: średzki, poznański,
jarociński, śremski.

ZASADY KONKURSU

1.

Zaproponowanie hasła reklamowego dla firmy Kruczyn Mariusz Pachura

2.

Odpowiedzi należy udzielać wysyłając e-mail o temacie „Konkurs” na adres biuro@kruczyn.pl

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest 180 jaj od firmy Kruczyn Mariusz Pachura
2. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez pracowników działu sprzedaży firmy Kruczyn Mariusz Pachura na podstawie
odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani przeniesienie
prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania danych osobowych zgodnie z ust. 11, w celu przekazania Nagrody.
5. Osoba, która otrzymała informację o wyborze jej zgłoszenia konkursowego zgodnie z ust.5, powinna podać swoje dane
obejmujące imię, nazwisko, adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wiadomości o wygranej. Podanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
celów Konkursu. Jeżeli osoba ta nie poda wszystkich wskazanych powyżej danych w w/w terminie albo też poda dane
nieprawdziwe, zostanie ona zdyskwalifikowana z Konkursu.

INNE POSTANOWIENIA

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej kruczyn.pl
2. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych na potrzeby Konkursu.
3. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie swojego zgłoszenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie hasła
reklamowego przez firmę Kruczyn Mariusz Pachura.
4. Prawo do zmiany Regulaminu - zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania na stronie internetowej
kruczyn.pl

