REGULAMIN KONKURSU „Najważniejsze
jest życie”
#1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest miesięcznik
„Charaktery”, Kielce, ul. Paderewskiego 40, Kielce
25-502.
#2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W
KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba
fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych mogą brać udział w konkursie
za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego.
2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Aby wziąć udział w konkursie imienia doktora
Marka Edelmana, wystarczy odnieść się do słów
Doktora, korzystając z różnych środków wyrazu
(wiersz, opowiadanie, rysunek, lm, zdjęcie i inne).
Hasłem konkursu są jego słowa: „Najważniejsze jest
życie, a jak już jest życie, to najważniejsza jest
wolność, a potem człowiek oddaje życie za wolność i
już nie wiadomo, co jest najważniejsze”. Prace
konkursowe można przysłać tradycyjną poczta lub
mailem (redakcja@charaktery.com.pl) do 30
kwietnia 2019 roku.

3. Konkurs trwa od momentu opublikowania
informacji konkursowej w magazynie
psychologicznym „Charaktery”.
#3 NAGRODY
1.Nagrodami w konkursie sądwa vouchery na pobyt
2 osób w Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w
Świeradowie-Zdroju.
2. Zwycięzców wyłoni redakcja magazynu
psychologicznego
„Charaktery”.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
skuteczność realizacji połączeń internetowych i inne
kwestie techniczne mogące mieć wpływ na
prawidłowe dostarczanie wiadomości w formacie email związanych z Konkursem oraz na opóźnienia w
ich dostarczeniu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu,
postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzygają Organizatorzy.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o
wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 dni
roboczych od rozpoczęcia konkursu, na adres
mailowy, z którego pochodziło zgłoszenie.
#4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie
przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych

osobowych, tj.: imienia i nazwiska. 2. Przystępując
do konkursu i akceptując niniejszy regulamin
Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w
związku z informowaniem zwycięzców o możliwości
realizacji nagrody.
#5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie
www.charaktery.eu.

