REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymarzona zabawka w Sali Zabaw Bugi” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu są: autor strony Elementarz Mamy oraz Sala Zabaw Bugi z siedzibą w Lublinie.
3. Fundatorem nagród jest Sala Zabaw Bugi
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.elementarzmamy.pl oraz na profilu Bloga w portalu Facebook w dniach 2 czerwca – 10 czerwca 2015 roku (do godziny 23:59:59). Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12 czerwca 2015 roku na profilu Bloga.
5. Konkurs  nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, a także zakłada pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Bloga Elementarz Mamy oraz Sali Zabaw Bugi na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Bloga Elementarz Mamy oraz Sali Zabaw Bugi;
b) nie jest autorem tekstów na blogu Elementarz Mamy ani pracownikiem Sali Zabaw Bugi
c) nie jest członkiem ich rodziny
d) pod postem konkursowym na profilu Bloga w portalu Facebook, w komentarzu wypowie się na temat „Wymarzona zabawka w Sali Zabaw Bugi” (odpowiedź może zawierać opis słowny, fotografię, rysunek)


§ 3
NAGRODY

	Nagrodami w Konkursie są: 


I. Podwójna wejściówka do Sali Zabaw Bugi w Lublinie, do wykorzystania w dniach 13 czerwca – 31 sierpnia 2015 roku
II.Podwójna wejściówka do Sali Zabaw Bugi w Lublinie, do wykorzystania w dniach 13 czerwca – 31 sierpnia 2015 roku

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są dwaj Uczestnicy, którzy spełnią warunki Konkursu i udzielą najciekawszej odpowiedzi (w komentarzu pod postem konkursowym na profilu strony w portalu Facebook)

3. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawiciela Sali Zabaw Bugi oraz autoki bloga Elementarz Mamy.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywcy Nagród zostaną ogłoszeni w osobnym wpisie na Blogu 12 czerwca 2015

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres Izabela@elementarzmamy.pl w terminie 3 dni od chwili rozstrzygnięcia konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

7. Nagroda zostanie przekazana pocztą elektroniczną (hasło umożliwiające wejście do Sali Zabaw)


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.



§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo 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. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.elementarzmamy.pl 




