Regulamin konkursu „Ja i mój pupil”
I Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest firma „REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA”Spółka
Cywilna Monika Rabe – Prokopczyk, Anna Rabe, Broni Pancernej 6, 68-200 Żary,
NIP:9282077069.
2.Czas trwania Konkursu ustala się na okres: od 05.05.18r. do 30.06.2018r.
3.Przedmiotem Konkursu jest wybranie najciekawszego zdjęcia.
4.Konkurs ma charakter otwarty.
5.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na łamach Tygodnika Regionalna w dniu
30.06.2018r. na łamach tygodnika, na stronie www.regionalna.pl oraz na naszym
Facebooku.
6.Osobą nadzorującą Konkurs ze strony Organizatora jest Marta Patoka.
7.Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższą osobą w formie
korespondencji pod adresem: ul. Zjednoczenia 28/2, 67-100 Nowa Sól.

II Zasady Konkursu
Udział
1.Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim wezmą wszystkie fotografie zwierząt z
właścicielami nadesłane pocztą e-mail lub dostarczone osobiście do redakcji na ul.
Zjednoczenia 28/2 w Nowej Soli do dnia 28.05.2018r. do godz.16:00.
2.Każda z fotografii nadesłanych zwierząt z właścicielami, która spełnia warunki
regulaminu, zostanie opublikowana na łamach „ Tygodnika Regionalna” oraz w galerii
internetowej pod adresem www.regionalna.pl oraz na naszym Facebooku.
3.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, które
mogą w jakimś stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy
moralne.
4.Jedna osoba może przesłać swoje zdjęcie z różnymi zwierzętami. Do udziału w Konkursie
można zgłosić tylko jedną fotografię danego zwierzęcia.

III Głosowanie
1.Głosowanie w Konkursie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów od dnia 02.06. do
25.06. do godz.23:59. SMS o treści należy wysłać na numer.
2.W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym zdjęciom zostaną przydzielone numery
porządkowe.
3.Wszystkie zgłoszenia wraz z przypisanymi numerami porządkowymi zostaną
opublikowane w „ Tygodnika Regionalna” 02.06., 09.06., 16.06. oraz 23.06.a także na
stronie internetowej oraz na naszym Facebooku.
4.Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.
5.Wysyłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale niniejszego Regulaminu
jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
6.W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 1, wzoru SMS, nie zostaje
on uwzględniany.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z
przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora, z
przyczyn nie leżących po jego stronie.

IV Nagradzanie i nagrody
1.W konkursie nagrodzone zostaną te zgłoszenia, które otrzymają największą ilość głosów

oddanych w głosowaniu SMS. Nagrodzimy 3 zdjęcia:
I miejsce- rower, bony upominkowe o wartości 500zł do Bricomarche oraz akcesoria dla
pupila.
II miejsce- bony upominkowe do Bricomarche o wartości 300 zł, bony upominkowe na
pielęgnację pupila o wartości 100 zł oraz akcesoria dla pupila.
III miejsce- bony upominkowe do Bricomarche o wartości 200 zł, bony upominkowe na
pielęgnację pupila o wartości 100 zł oraz akcesoria dla pupila.

V Warunki uczestnictwa
1.Osoby zgłaszające swoich pupili do udziału w Konkursie, zwane w dalszej części
niniejszego regulaminu Uczestnikami Konkursu, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich danych w celach marketingowych przez Organizatora.
2.Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pt.4 ustawy o ochronie danych
osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu,
przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie
nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale punkcie niniejszego
regulaminu.
3.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska oraz nazwy
pupila, zgłoszonego w konkursie na łamach „Tygodnika Regionalna” oraz na stronie
internetowej www.regionalna.pl., oraz na naszym Facebooku.
4.Właściciele pupili poprzez przesłanie zdjęcia wyrażają zgodę na nieodpłatne
zamieszczenie przesłanego zdjęcia, na stronie internetowej www.regionalna.pl, oraz na
naszym Facebooku.

VI Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu
o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy zatrudnieni w firmie
organizatora oraz ich rodziny.
4.Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia wyłącznie w
trybie korespondencji na adres redakcji: ul. Zjednoczenia 28/2, 67-100 Nowa Sól
5.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.
Wszelkie decyzje Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
6.Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagród otrzymanych w
Konkursie. 7.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu,o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
Dotyczy to w szczególności czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród
rzeczowych.
8.Organizator ustanawia adres e-mail związany z zapytaniami dotyczącymi plebiscytu:
konkurs.zg@regionalna.pl

05.05.2018r.
Organizator

