Regulamin Konkursu
Wygraj suknię ślubną od ALORA

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”), jest prowadząca
stronę https://www.facebook.com/targimlodejpary/?fref=ts, spółka Intact
Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000569893, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. O r g a n i z a t o r e m k o n k u r s u n i e j e s t w ł a ś c i c i e l d o m e n y h t t p s : / /
www.facebook.com, a tym samym nie ponosi on odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z
przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs odbywać się będzie w ramach profilu Targi Młodej Pary - Targi Ślubne w Twoim
Mieście, a także przez stronę link http://bit.ly/2Ge3HfZ której właścicielem jest
Organizator
4. Wykorzystanie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, w tym także w
celach reklamowych lub handlowych, wymaga otrzymania zgody Organizatora.
5. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
6. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin (dalej zwany
„Regulamin”) oraz treść zamieszczonej przez Organizatora wiadomości
konkursowej (zwanej dalej „Postem Konkursowym.”).

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby, posiadające aktywne
konto na portalu http://www.facebook.com, wyłącznie z prawdziwymi danymi.

2. Osoba przystępująca do Konkursu, (dalej zwana „Uczestnikiem”), powinna
przed przystąpieniem do Konkursu zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udział w Konkursie.
4. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
5. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych;
b. jego dane na profilu http://www.facebook.com są zgodne z prawdą;
c. posiadany adres e-mail jest prawdziwy i posiada do niego prawa tylko i
wyłącznie
d. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
e. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
f. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym
również regulaminu Facebook;
g. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie;
h. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego
Facebook;

IIa.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW

OSOBISTYCH
1. Uczestnik oświadcza, że złożenie niżej wymienionych oświadczeń stanowi
świadczenie wzajemne ze strony uczestnika w zamian za możliwość
uwzględnienia Uczestnika w przeprowadzanym przez Organizatora Konkursie.
Niniejsze postanowienie nie narusza przepisów niżej wymienionych ustaw, w
tym nie ogranicza prawa podmiotu danych do wycofania wyrażonej przezeń
zgody. Cofnięcie to musi być wyrażone w formie sprzeciwu zgłoszonego Intact
Group Sp. z o.o. przy zachowaniu rygorów prawem przewidzianych, w
szczególności poprzez dopełnienie warunków art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.

zmian.).
2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z
późn. zmian.).
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych przez Intact Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zmian.)
4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Intact Group Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zmian.).
5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na
podany adres e-mail informacji marketingowych od Intact Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. 2004 r. nr. 171 poz. 1800 z późn. zmian.).
6. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie jego
wizerunku w mediach i sieci internetowej w związku z udziałem w Konkursie.
7. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do zamieszczenia zdjęcia i informacji
o wygranej wraz z oznaczeniem organizatora konkursu oraz marki wykonującej
projekt i szycie sukni
8. Uczestnik nie wyraża sprzeciwu na każdorazową fotorelację z procesu
przygotowania, szycia i odbioru nagrody w siedzibie firmy Alora Katarzyna
Januszewska i poza nią oraz publikowania wizerunku jako zwycięzcy

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest przygotowanie projektu i szycie sukni ślubnej z
dostępnej kolekcji

Alora Katarzyna Januszewska, NIP 547-20-94-850, ul.

Zakoniczyńska 7, 80-180 Gdańsk, Adres salonu: ul. Sobótki 22, Gdańsk

2. Nagrodę obejmuje wyłącznie przygotowanie i szycie sukni ślubnej wraz z usługą
pomiarów i dopasowania rozmiaru

3. Wartość nagrody nie może przekroczyć 5000zł brutto (wg cennika podanego w
Salonie). W sytuacji kiedy wartość nagrody jest mniejsza niż 5000zł brutto nie
wypłacana jest różnica kwoty. Jeśli zwycięzca konkursu wytypuje suknię jako swoją
nagrodę, której cena przekroczy 5000zł brutto zobowiązany jest zapłacić różnicę ceny.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wysłanie sms
lub kontakt telefoniczny najpóźniej w dniu wydarzenia. Możliwa będzie też
weryfikacja przez Organizatora prawdziwości danych, udzielonej odpowiedzi
czy obecności na Targach. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest
obecność pod sceną na Targach Młodej Pary i odbiór vouchera.
5. Warunki odbioru – nagroda wydana będzie po ustaleniu

terminu szycia i

odbioru z przedstawicielem Alora Katarzyna Januszewska. Nie później jednak niż
przed końcem 2018 roku. Zwycięzca nie ma praw zbycia nagrody na rzecz osób
trzecich.
6. Jeśli strony dojdą do porozumienia możliwe jest wydanie nagrody w ustalonym
przez strony terminie
7. Zwycięzca ma prawo odstąpić od odebrania nagrody. Z tego tytułu nie przysługuje
zwycięzcy żaden ekwiwalent

8. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w warunkach
odbioru Nagrody lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym
miejscu i terminie wskazanym w warunkach odbioru Nagrody, prawo do
otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.
9. W razie braku kontaktu z Organizatorem ze strony Zwycięzcy w terminie 3 dni
prawo do otrzymania nagrody przez Zwycięzcę wygasa.

IV. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
1. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w treści Postu Konkursowego,
opublikowanym na portalu http://www.facebook.com na profilu Targi Młodej
Pary - Targi Ślubne w Twoim Mieście.
2. Realizacja zadania konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie
zadane przez Organizatora na stronie konkursowej

3. Sposób realizacji zadania konkursowego wynika z treści opublikowanej przez
organizatora w Poście Konkursowym i dedykowanej stronie konkursowej www
4. Termin obowiązywania Konkursu zostanie każdorazowo określony w treści Postu
Konkursowego opublikowanego na portalu http://www.facebook.com na profilu
Targi Młodej Pary - Targi Ślubne w Twoim Mieście.
5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której odpowiedź będzie wybrana przez JURY z
ramienia Organizatora.

IVa.

JURY

1. Na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu powołuje się Jury.
2. Liczba członków Jury stanowi liczbę nieparzystą.
3. Wyboru członków Jury dokonuje Organizator. Organizator spośród członków
Jury wybiera Przewodniczącego Jury.
4. Zadania Konkursowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2

podlegają ocenie

Jury i stanowią podstawę wyboru Zwycięzcy Konkursu
5. Ocena, czy i które zadanie lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do Jury.
6. Jury dokonuje wyboru każdego Zwycięzcy Konkursu w drodze głosowania.
7. W sytuacjach spornych decydujący głos posiada Przewodniczący Jury.

V. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres targi@targimlodejpary.pl przez cały czas trwania Konkursu,
jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. W
tytule wiadomości należy wpisać “Reklamacja - Konkurs z dnia (dzień, miesiąc i
rok ogłoszenia konkursu)“.
2. O zachowaniu terminu opisanego w rozdziale V ust. 1 Regulaminu decyduje
data nadania reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz opis przyczyn
lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni (słownie:
czternaście dni) od dnia otrzymania reklamacji.
5. Organizator poinformuje Uczestnika o decyzji Organizatora za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail), na adres z którego dokonana została reklamacja.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie próby podejmowania działań niezgodnych z Regulaminem, próby
wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, na przykład
poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w portalu http://
www.facebook.com lub poprzez podanie niezgodnych z prawdą danych,
Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
2. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania)
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zmian.).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w
wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
7. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w
razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania,
przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym
rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody bez podania
przyczyny

