Regulamin konkursu
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie Targów Ślubnych w Garwolinie w dniu 27.11.2016r. o
nagrodę główną sesję zdjęciową w Pradze (dalej: „Konkurs”), które uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest BRIGHT Halina Tudek organizator targów ślubnych w
dniu 27 listopada 2016 r.
3. Fundatorami Nagród w Konkursie są:
Nagroda główna - fotograficzna sesja narzeczeńska w Pradze:



Dojazd, nocleg, wyżywienie, sesja fotograficzna w Budapeszcie – BRIGHT
Halina Tudek - organizator targów www.bright-biz.pl
Złoty upominek ufundowany przez firmę Jubiler Niewęgłowski

Nagrody dodatkowe – fundowane przez Wystawców VI edycji Targów Ślubnych
4. Zbieranie kuponów konkursowych będzie się odbywać w trakcie trwania targów
ślubnych w dniu 27 listopada 2016 roku w godzinach od 10:00 do 17:30.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału, poprzedni laureaci nagrody głównej targów z
poprzednich edycji, pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatorów nagród
i podmiotów działających na ich zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu,
oraz członkowie ich najbliższych rodzin i pary.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator wraz
z Fundatorami nagród powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby delegowane przez fundatorów nagród.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:



3.

spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w §2, ust. 1,
przekazanie organizatorowi konkursu w formie kuponu konkursowego danych
związanych z planowaną datą ślubu, danych dotyczących osoby z którą uczestnik
planuje związek małżeński, danych kontaktowych w postaci numerów telefonów
oraz adresów do korespondencji e-mailowej.

Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z

postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu objętego Regulaminem.
Imię i nazwisko Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania Nagród,
podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Zwycięzców, a także w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorący udział
w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych
przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie oraz innych akcjach reklamowych
prowadzonych przez firmę BRIGHT.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści i
zasad niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym
Regulaminie zadań z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają
obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyników konkursu w ciągu 48
godzin od jego ogłoszenia jeśli po dokładnym sprawdzeniu kuponów biorących udział
w konkursie zostanie naruszony którykolwiek z punktów regulaminu. W takim
przypadku, wygrana zostaje przekazana kolejnej parze biorącej udział w konkursie.
Zadaniem Uczestnika jest wykonanie kolejno niżej wymienionych czynności:



6.

wypełnienie kompletnego zgłoszenia konkursowego i umieszczenia go w
stosownej urnie zlokalizowanej na terenie targów w dniu 29 listopada 2015
maksymalnie do godziny 17:30.
wrzucenie tylko jednego kuponu upoważniającego do udziału w konkursie. W
przypadku wypełnienia i wrzucenia więcej niż jednego kuponu, para zostanie
zdyskwalifikowana z konkursu o nagrodę główną a także pozostałe nagrody
ufundowane przez Wystawców.



udzielenie zgody na publikacje wizerunku w postaci wykonanych zdjęć i nagrań
video na stronach organizatora oraz sponsorów wygranej nagrody w przypadku
wyłonienia nagrody w konkursie.



obecność podczas wręczania nagród dla uczestników konkursu.

Wyłonienie zwycięskiej pary:

Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną spośród 3 par wybranych spośród wszystkich
uczestników konkursu, którego przebieg będzie następujący:




spośród kuponów w urnie zostaną wybrane 3 kupony konkursowe,
wybór kuponów konkursowych pozostaje w gestii organizatora, który może dokonać
wyboru osobiście lub przekazać delegując do wyboru kuponów wskazane osoby z
gości, wystawców, sponsorów, patronów ...
zasady wyboru zwycięskiej pary ogłosimy na początku imprezy a także tuż przed
przystąpieniem do finału.

7. Wyniki konkursu będą opublikowane na www.facebook.com/targislubnegarwolin oraz
na stronie www.targislubnegarwolin.pl i na portalu www.kuriergarwolinski.pl.

8. Jeden Uczestnik, ma prawo przystąpić do konkursu głównego tylko jeden raz.
9. W przypadku przekazania przez jakąkolwiek z par więcej niż jednego kuponu
konkursowego, para taka zostanie definitywnie wykluczona z finału o nagrodę główną
oraz innych nagród fundowanych przez Wystawców.
10. Organizator ma prawo korzystać z kuponów obecnych w urnie do przeprowadzenia i
wyłaniania zwycięzców w trakcie całych targów przy konkursach jakie będą się
odbywały dodatkowo poza konkursem o nagrodę główną a przeprowadzenie ich
zostanie zlecone organizatorowi przez obecnych wystawców fundujących nagrodę do
danego konkursu; kupony tak wyłonione będą oznaczony i ponownie będą brały
udział w finale o nagrodę główną - zostaną ponownie umieszczone w urnie,
11. Wygrana w innych konkursach nie powoduje usunięcia kuponu i uczestnictwa w
finale o nagrodę główną,
12. Obowiązkiem uczestników konkursu głównego jest obecność podczas finału o
nagrodę główną i przydzielenia nagrody (może to być jedna z osób wskazanych w
kuponie konkursowym).
13. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych danych
osobowych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników,
co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni, lub osoby działające w ich
interesie dokonały uzupełnienia kuponu konkursowego niezgodnego z prawdą lub
wzięli oni udział wrzucając więcej niż 1 kupon konkursowy,
15. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go
z Konkursu wraz z podaniem przyczyny.
16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach
dotyczących praw Uczestników. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie
wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane
zostaną podane Organizatorowi zgodnie z niniejszym regulaminem.
17. Niniejszy regulamin nie reguluje zasad przyznawania i przekazywania nagród w
konkursach, których przeprowadzenie w trakcie trwania imprezy targowej zostanie
przekazane organizatorowi przez wystawców. Zasady takich konkursów dodatkowych
będą przekazywane przed wyłonieniem zwycięzców i będą dostępne u fundatorów
nagród. Organizator tym samym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności
wyłonionych tak nagród z ich stanem faktycznym, wszelkie reklamacje z tym
związane należy wyjaśniać bezpośrednio z fundatorem takich nagród w konkursach
dodatkowych.
§3
NAGRODY
1. Organizatorzy przewidzieli w Konkursie następujące nagrody:
1. Nagroda główna – fotograficzna sesja narzeczeńska wraz z pobytem w Pradze.
2. Nagrody dodatkowe – fundowane przez Wystawców VI edycji Targów Ślubnych –
opublikowane przed targami na stronie www.targislubnegarwolin.pl



Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w
gotówce.
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w oparciu o kryterium określone w § 2












Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu będą ogłaszane na Stronie targów
ślubnych.
O sposobie i terminie odbioru nagród przewidzianych w Konkursie laureaci
poinformowani zostaną przez Organizatora. Z przekazania nagrody zostanie
sporządzony stosowny protokół odbioru nagrody.
Warunkiem otrzymania przez laureatów nagród jest przekazanie Organizatorowi
następujących informacji niezbędnych do odbioru nagrody: imienia, nazwiska,
adresu zameldowania, daty urodzenia, numeru i serii dokumentu tożsamości.
Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
podanych jednorazowo do celów wydania nagród w konkursie i podania
informacji o ich wygranej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania lub
realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata, a w szczególności w
przypadku podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której nie został
poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez laureata warunków, o
których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda może
zostać przekazana kolejnej nagrodzonej parze mającej drugi wynik uzyskany w
trakcie głosowania podczas wyłaniania laureatów konkursu.
Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
§4.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD
1. Nagroda główna obejmuje kupon na realizację sesji zdjęciowej narzeczeńskiej w
terminie do końca 2017r. z zastrzeżeniem jednak, że istnieje możliwość zamiany sesji
narzeczeńskiej na sesję ślubną, jeśli termin realizacji nagrody przypadnie na
późniejszą datę niż termin zaplanowanej uroczystości ślubu nagrodzonej pary.
2. Nagroda nie może być odsprzedana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną
formę sprzedaży.
3. Materiał końcowy zostanie przekazany Zwycięzcy maksymalnie w ciągu 2 m-c od
daty wykonania sesji.
4. Zwycięzca udziela zgody na użyczenie i użycie wizerunku przez Organizatora oraz
Fundatora nagrody w konkursie w celach prezentacyjnych i informacyjnych w
następujących mediach: Internet, prasa drukowana, telewizja. Użyczenie wizerunku
dotyczy wyłącznie prezentacji efektów końcowych sesji zdjęciowych i nie może mieć
charakteru negatywnego.
§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z
akceptacją przez Uczestnika Regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje
wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
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ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń
związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak
również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści
Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających
się na tle funkcjonowania Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z
Organizatorem poprzez e-mail: biuro@bright-biz.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w serwisie
www.targislubnegarwolin.pl
Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia,
nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie www.targislubnegarwolin.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

