Regulamin konkursu z Zalando
na http://szukajacprzygody.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Zalando GmbH, zwana „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
4. Konkurs prowadzony jest na stronie http://szukajacprzygody.pl
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.07.2013roku, a kończy się dnia 31.07.2013 roku o godz. 24.00
czasu polskiego.
6. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez autora strony http://szukajacprzygody.pl

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:
a. Zaakceptują warunki regulaminu.
b. Prześlą na adres konkurs@szukajacprzygody.pl zdjęcie, na którym widać emocje podczas
uprawiania sportów
b1. Zdjęcie musi mieć minimum 600 pikseli w dłuższym boku
c. Będą posiadały prawa do publikowania fotografii, bądź będą ich autorem
d. Podadzą swój adres e-mail w celu poinformowania o ewentualnym otrzymaniu nagrody.
2. Maile uczestników, przesłane po upływie terminu wskazanego §1 ust. 5 nie będą brały udziału w
Konkursie.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu
1. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedną odpowiedź.
2. W ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu autor strony http://szukajacprzygody.pl
wybierze zwycięzcę.
3. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszona na stronie http://szukajacprzygody.pl

4. W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzca zostanie
poinformowany na adres e-mail o zasadach realizacji nagrody.

§4 Nagroda
1. Nagrodą główną jest bon na zakupy w sklepie Zalando.pl o wartości 300 zł.
2. Nagrodami pocieszenia są 2 bony o wartości 50zł na zakupy w Zalando.pl.

§5 Dane Osobowe
1. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora oraz autora strony
http://szukajacprzygody.pl wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do zwycięzców.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
zgodnie z ust. 1.
3. Dane przekazywane są dobrowolnie.

§6 Postanowienia Końcowe:
1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu.
O dyskwalifikacji decyduje Organizator.
2. Regulamin będzie dostępny na stronie http://szukajacprzygody.pl
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego regulaminu.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa
polskiego.

