
 REGULAMIN KONKURSU 
„Celebruj jesień z marką Bleuet!”

 

 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu jest Portal Ekologia.pl 
2. Sponsorem konkursu jest firma Bleuet. 
3. Konkurs trwa od 2-go grudnia 2016 do 15-go grudnia 2016 do godziny 12:00. 
4. Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu nastąpi 16-go grudnia 2016. 
5. W konkursie mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie Polski. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Portal Ekologia.pl organizuje konkurs pt. „Celebruj jesień z marką Bleuet!”.  
1. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie 
ich rodzin i osoby im najbliższe. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

 NAGRODY 
1. Nagrodami w konkursie są kremy marki Bleuet – 3 sztuki. 
2. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców po zakończeniu konkursu przez sponsora. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby konkurs działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek 

zakłóceń. 
2. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie błędnych danych przesłanych 

przez uczestników do konkursu w tym danych adresu, na który ma być wysłana nagroda. 
3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

 szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania, czynników 
zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od 
Organizatora, 

 szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, 
 szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 
 szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami 

i zakłóceniami przesyłu informacji. 
4. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niewłaściwych danych w tym danych 

teleadresowych. 
5. 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. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli brak kontaktu ze zwycięzcami przekracza dwa tygodnie od 
daty zakończenia konkursu to nagroda automatycznie przepada. 

7. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich 

umieszczenia na stronie www.ekologia.pl. 

http://www.ekologia.pl/

