Regulamin konkursu „Szlachetna sztuka niespiesznego podróżowania”

Organizator konkursu STOCK POLSKA SP Z O O, 

·	Konkurs odbywa się na blogu Gdziewyjechac.pl, którego autorami są Anna i Marcin Nowak, zwani dalej „Organizatorem”. 
·	Sponsorem nagród jest STOCK POLSKA SP Z O O, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, KRS 0000264278, REGON 140665998, NIP 7010035475 zwany dalej “Sponsorem”.
·	Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Kto może wziąć udział w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. Pracownicy Sponsora oraz autor bloga, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie. 

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 sierpnia 2016 r. z chwilą opublikowania notki o konkursie na blogu Organizatora i trwa do 4 września 2016 r. do godziny 23:59.
2. Konkurs odbywa się na blogu http://gdziewyjechac.pl 
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone w notce na blogu opublikowanej dnia …. sierpnia 2016 roku, czyli:  Gdzie Twoim zdaniem można jeszcze spędzić niespieszny weekend w szlacheckim stylu? Czekamy na Wasze zgłoszenia dworków, pałaców, zamków, szlaków i innych, ciekawych miejsc, związanych z polską tradycją i historią. Zaproponuj ciekawe miejsce , które pomaga zresetować się na dwa dni, naładować akumulatory.
4. Wygrywa dziesięć uczestników konkursu, których odpowiedzi zostaną wybrane przez autora bloga.  
5. Uczestnicy konkursu umieszczają odpowiedzi w komentarzach pod notką konkursową na blogu http://gdziewyjechac.pl  http://gdziewyjechac.pl/39370/dwory-i-dworki-podlaskim-przelomem-bugu.html
6. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów Wódki Saska. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są upominki od marki Saska.  
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
3. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięża 10 osób, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną wybrane przez autora bloga.
2. Decyzja w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 6 września do godz. 22:00.
4. Zwycięzcy konkursu mają 5  dni na przekazanie Organizatorowi konkurs swoich danych adresowych drogą mailową pod adresem: marcin@gdziewyjechac.pl
5. W przypadku gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych,  jest to równoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy z nagrody, a Organizator wskaże kolejnego Zwycięzcę.
6. W razie braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą - prawo do nagrody przepada na rzecz Sponsora.


Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Sponsora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzcy.


Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą. 
3. Niniejszy Regulamin dostępny na blogu zyciejestpiekne.eu 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 


Oświadczenie Uczestnika, Ochrona Danych Osobowych

·	Sponsor upoważnia Organizatora konkursu do zbierania danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 4 w celach związanych z weryfikacją przesłanek uprawniających Zwycięzcę do otrzymania nagrody oraz jej przekazania.  
·	Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) w celach związanych z weryfikacją przesłanek uprawniających do otrzymania nagrody oraz jej przekazania. Administratorem danych osobowych jest STOCK POLSKA SP Z O O, ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, KRS 0000264278, REGON 140665998, NIP 7010035475. 
·	Zwycięzcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwiać będzie przekazanie nagrody. W zakresie określonym przepisami szczegółowymi dostęp do danych osobowych Zwycięzcy będą posiadać uprawnione ustawowo organy administracji publicznej, nadzoru finansowego, sądy oraz organy egzekucyjne. 
·	Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z wyżej wymienionymi informacjami.
·	Organizator konkursu ma prawo do podawania i publikowania nazw Zwycięzców na blogu http://gdziewyjechac.pl, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.


