REGULAMIN KONKURSU „MUST HAVE JESIENI”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Must have
jesieni”, zwanym dalej KONKURSEM.
2. Organizatorem konkursu jest Karolina Wilk, autorka bloga kinka.com.pl a
sponsorem nagród ORSAY, Ordipol Sp. z o.o. ul. Logistyczna 1, 55-040
Bielany Wrocławskie.
UCZESTNICY KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zadaniem konkursowym od odpowiedź na pytanie: „Bez czego nie wyobrażasz
sobie jesieni?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod tekstem
konkursowym na blogu.
2. Konkurs trwa od 18.10.2018 r. do 24.10. 2018 r.
2. Wyniki podam w tym poście w ciągu 3 kolejnych dni od daty zakończenia
konkursu.
3. Nagrodą w konkursie są 3 torebki marki Orsay – wyłonionych zostanie 3
zwycięzców i każdy otrzyma jedną torebkę.
4. Nagród nie wolno wymienić na gotówkę i inne nagrody rzeczowe.
5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni subiektywnie, pod względem kreatywności
udzielonej odpowiedzi.
6. Wysyłka nagrody tylko na terenie Polski.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
8. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu będą wykorzystane
przez kinka.com.pl w celu wyłonienia zwycięzcy i przesłania nagród.
9. Zwycięzca ma 5 dni od ogłoszenia wyników na przesłanie danych osobowych
w celu wysłania nagrody. Jeśli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z niechęcią
odebrania nagrody. Zostanie wyłoniony wówczas inny zwycięzca.
10.Nagrody zostaną wysłane do 14 dni od chwili przesłania danych osobowych.
11.Zwycięzca będzie zobowiązany wysłać mailowo na adres:
kontakt@kinka.com.pl dane do wysyłki oraz zgodę o treści: Zgadzam się, by
strona kinka.com.pl zebrała dane: adres email oraz imię, nazwisko, numer
telefonu i adres zamieszkania w celu skontaktowania się ze mną w celu wysyłki
nagród w konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnicy i Zwycięzcy konkursu mają również prawo wniesienia skargi do

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres
siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

