Regulamin Konkursu Dzień kobiet
I
Informacje wstępne
1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu zwanego
w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez Bydgoska Telewizja Kablowa „GAWEX” Paweł
Karnowski Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Porazińskiej 4 w Bydgoszczy,
NIP: 5540090245, KRS: 0000285847, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.03.2017 i trwa do 09.03.2017 roku do godziny 12.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem,
że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych
w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników,
umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej chelmno.tvgawex.pl
Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540)
II
Udział w konkursie
6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca
Abonentem BTVK "GAWEX" posiadającym aktywne usługi bez zaległości finansowych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz
inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy
również członków rodzin w/w osób.
8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien
przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym
Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem czterech
równorzędnych form kontaktu:
a) e-mail: konkurs@tvgawex.pl
b) sms: 796 050 863
c) telefonicznie w godzinach 900-1000: 56 676 20 65
d) na profilu www.facebook.com/gawexchelmno, w prywatnej wiadomości.
9. Informacje na temat konkursu dostępne są także na: chelmno.tvgawex.pl, na profilu
facebook.com/gawexchelmno, oraz w ramach emitowanego kanału lokalnego.
10. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na poniższe pytanie:
- Od którego roku obchodzony jest dzień kobiet?
wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem telefonu oraz numerem abonenta
w czasie określonym w punkcie 3.
11. Użytkownik udostępniając wiadomość, zdjęcie, film lub materiał dźwiękowy wyraża zgodę
na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie ich na portalu
społecznościowym: www.facebook.com/gawexchelmno, chelmno.tvgawex.pl w ramach
emitowanego kanału lokalnego oraz wszelkich innych formach kampanii reklamowych
organizatora.

III
Nagrody oraz wyłanianie zwycięzców konkursu
12. Nagrodami w konkursie są:
- 2 vouchery na godzinne seanse w Jacuzzi w Ruskiej Bani o wartości 60zł każdy.
- 2 vouchery na godzinne seanse w saunie w Ruskiej Bani o wartości 60zł każdy.
- 2 vouchery na masaż w Body Shaper 4w1 w Ruskiej Bani o wartości do 40zł każdy.
Na Voucher w Jacuzzi lub saunie mogą wejść nie więcej niż 4 osoby.
Voucher na masaż w Body Shaper 4w1 upoważnia jedną osobę do skorzystania z zabiegów.
13. Nagrody wymienione w pkt. 12 trafią do osób, z puli biorących udział w konkursie
na podstawie losowania przez komisję konkursową organizatora.
14. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową, telefoniczną
lub poprzez portal społecznościowy Facebook.
15. Aby wykorzystać voucher, należy indywidualnie umówić się na określona godzinę
z właścicielem Panem Januszem pod nr tel 503 037 104.
16. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.
IV
Postanowienia dodatkowe
18. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych
w Regulaminie.
19. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi
swoje dane osobowe, zgadza się na przetwarzanie tychże danych osobowych oraz
wizerunku do publicznej wiadomości dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, Poz.
883). Uczestnik zobowiązany jest do zrobienia zdjęcia potwierdzającego wykorzystanie
vouchera.
20. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące
z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił
odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub
nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych
i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub
zaniechania Uczestników Konkursu.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
23. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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