REGULAMIN KONKURSU [ z dnia 31 sierpnia 2017 r.]
#1POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Charaktery”, Kielce, ul. Paderewskiego 40,
Kielce 25-502.
#2WARUNKI 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 należy odpowiedzieć w maksymalnie pięciu zdaniach na
pytanie konkursowe:
Dlaczego Twoja przyjaciółka jest najlepsza?
Odpowiedź, wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem należy przesłać do 10 września do godz.
23:59 na adres info@charaktery.com.pl . W temacie wiadomości należy wpisać
„PRZYJAŹŃ – KONKURS”.
#3NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na warsztaty w ramach Weekendu
Kobiet, Projekt Ja w Wierchomli, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
2. Zdobywcą nagrody w konkursie będzie autorka wypowiedzi uznanej przez jury za
najlepszą. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na portalu www.charaktery.eu do 7 dni po
zakończeniu konkursu.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
7 dni roboczych od zakończenia konkursu, na adres mailowy, z którego wysłana została
odpowiedź na pytanie konkursowe.
5. W przypadku odwołania imprezy "Weekend Kobiet. Projekt JA", nagrodę voucher będzie można wykorzystać w terminie zaplanowanym dla imprezy,
czyli 29.09 – 01.10.2017. Voucher obejmie: 2 x noclegi ze śniadaniem, 2 x
obiadokolacje oraz dostęp do strefy Wellness - basen, jacuzzi, sauna parowa,
sauna sucha tzw. fińska, otwarte solarium – słoneczna łączka, siłownia, bez
warsztatów uwzględnionych w programie.
#4DANE 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
wydaniem nagród.

#5POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń
internetowych i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe
dostarczanie wiadomości w formacie e-mail związanych z Konkursem oraz na
opóźnienia w ich dostarczeniu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
www.charaktery.eu.

