
Regulamin konkursu „Zdrowe i kolorowe koktajle na wiosnę”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Zdrowe i kolorowe koktajle na wiosnę” (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez właściciela bloga – 
http://www.biegacznadiecie.pl/ (zwany dalej "Organizatorem")
2. Fundatorem nagrody jest Severin Polska Sp. z o.o. ul. Bogumiła Zuga 32B Pl-01-811 Warszawa (zwanym dalej "Fundatorem").
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.05.2015 r. i trwa do dnia 09.06.2015 r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.biegacznadiecie.pl
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadającą zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na 
terenie Polski, będąca osobą fizyczną i nie będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub 
członkiem ich rodzin.
7. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie 
wskazanymi w Regulaminie i w przypadku brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, odstąpić od zgłoszenia swej
osoby do udziału w Konkursie.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 
trzech osób.
10. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej najlepszej odpowiedzi oraz trzech odpowiedzi premiowanych. Oceniana będzie 
zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne pracy oraz pomysłowość odpowiedzi.

II. Zasady Konkursu

11. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.05.2015 r. i trwa do dnia 09.06.2015 r. do godziny 23:59:59.
11.1 Konkurs organizowany jest dla fanów bloga biegacznadiecie.pl oraz marki SEVERIN. Warunek ten oznacza konieczność 
polubienia obu profili na facebooku.
12. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

– TWÓJ POMYSŁ NA ZDROWY I KOLOROWY KOKTAJL Z ZASTOSOWANIEM CIEKAWYCH SKŁADNIKÓW

– dołączając zdjęcie wykonanego koktajlu zwiększasz swoją szansę na wygraną

– podanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania

– udostępnienie plakatu konkursowego zamieszczonego na fanpage bloga biegacznadiecie.pl – nie jest to warunek 
konieczny, ale mile widziany!

12.1 Odpowiedzi udzielane są pod postem konkursowym „Zdrowe i kolorowe koktajle na wiosnę” lub wysłane na adres mailowy 
biegacznadiecie@gmail.com
13. Wysyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik:
- wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
- wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz 
miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika przy odpowiedzi w celu 
realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem 
adresu e-mail podanego przez Uczestnika przy odpowiedzi, a także realizacji przesyłek.
14. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 13 powyżej powoduje automatyczną jego 
dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.

http://www.biegacznadiecie.pl/


15. Komisja Konkursowa dokona oceny prac nadesłanych przez Uczestników i wybierze jednego Uczestnika, który zostanie 
laureatem konkursu, oraz trzech Uczestników wyróżnionych. Dokonując wyboru laureatów konkursu Komisja Konkursowa będzie 
oceniać pomysłowość odpowiedzi konkursowej.
16. Nagroda zostanie wysłana na koszt właściciela bloga, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

III. Rozwiązanie Konkursu

17. Wyłonienia Laureatów przez odbędzie się w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
18. Dane laureatów tj. imię, nazwisko oraz miejscowość zostaną ogłoszone na blogu biegacznadiecie.pl w terminie nie dłuższym 
niż termin wskazany w pkt. 17.
19. Laureaci Konkursu ogłoszeni na blogu, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia mają obowiązek kontaktu z organizatorem. 
Kontakt ma odbyć się przez adres mailowy przypisany do odpowiedzi. W przypadku braku kontaktu w terminie do 3 dni od dnia 
wyłonienia zwycięzcy, Komisja Konkursowa dokona ponownego wyboru laureata.

IV. Nagrody

20. Nagrodą główną w Konkursie jest Multimikser SM 3737 firmy SEVERIN - o wartości 190 zł (słownie sto dziewięćdziesiąt 
złotych)
20.1 Nagrodami dodatkowymi są trzy (słownie: trzy) spieniacze do mleka o wartości 29 zł
21. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
22. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając 
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
24. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez 
niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

25. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
26. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-
mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
27. Ani Fundator, ani organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych 
lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
28. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 
losowych, w tym siły wyższej.
29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z 
zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
31. W przypadku pytań kontaktować się należy pod adres: biegacznadiecie@gmail.com


