KONKURS “POKAŻ JAK CZYTASZ Z DZIECKIEM”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest firma Wydawnictwo Piętka z siedzibą przy ulicy ul.
Owocowa 19, 40-158 Katowice (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mapyscienne.wydawnictwopietka
(zwanej dalej “Fanpage”).
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem
pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. wykonanie zadania konkursowego.
3. Konkurs trwa od dnia 7 do 22 marca 2017 roku do godziny 22:00.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe problemy techniczne ze
strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie są Bony Upominkowe oraz nagrody dodatkowe od Wydawnictwa
Piętka:
● Pierwsze miejsce: Bon na 50 zł do wykorzystania w sklepie online oraz wybrana
kolorowanka interaktywna 3D.
● Drugie miejsce: Bon na 35 zł do wykorzystania w sklepie online oraz wybrana
kolorowanka interaktywna 3D.
● Trzecie miejsce: Bon na 20 zł do wykorzystania w sklepie online.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzcy decydują członkowie Jury, składającego się z władz
Organizatora.
2. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na Fanpage najpóźniej dnia 31.03.2017.
3. Nagrodę otrzyma wytypowany przez Jury Uczestnik, który poprawnie wykona zadanie
konkursowe.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.mapy.com.pl oraz na
Fanpage.
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty opublikowania na Fanpage
wiadomości o wygranej, zobligowani są do skontaktowania się z Organizatorem poprzez
wiadomość prywatną i przesłanie swoich danych do dalszego kontaktu oraz ustalenia
szczegółów odbioru Nagród.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony
z Konkursu.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

