Regulamin konkursu:
„Świąteczny nastrój”.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Świąteczny nastrój” (zwanym dalej Konkursem) jest Agnieszka
Gajewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ORTIKK Agnieszka Gajewska, ul.
Orzeszkowej 40/6, 59-220 Legnica, NIP 6912445491.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które są obywatelami Rzeczypospolitej
Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby
niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które
mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
a) członkiem najbliższej rodziny organizatora
b) pracownikiem organizatora,
c) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy.
4. Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się 18.11.2021 i potrwa do końca dnia 04.11.2021
do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 06.11.2021 na mediach społecznościowych
Organizatora (Instagram, Tik Tok, Facebook).
5. Wyłoniony będzie jeden zwycięzca Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany i prowadzony w Internecie – w mediach społecznościowych
Organizatora (Instagram, Tik Tok, Facebook).
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§2
NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest świąteczny wianek ze sztucznych bombek (średnica ~25 cm, w kolorze
złoto-fioletowy, bez lampek) wraz z dostawą pod wskazany adres - wartość nagrody to 134,00 zł.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego
rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.

§3
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

•

Umieścić pod konkursowym postem odpowiedź na pytanie konkursowe: „Co robisz, by poczuć
świąteczną atmosferę?”. Uczestnik powinien opisać w jaki sposób dekoruje swój dom, jak spędza
czas przedświąteczny lub co robi, by poczuć świąteczną atmosferę.

•

Dopuszczalne jest zamieszczenie kliku komentarzy przez jedną osobę.

2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe muszą być własnym nie naruszającym praw osób trzecich, nie
może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń, które uzna za niestosowne lub
niewpisujące się w konwencję Konkursu.
5. Komisja Konkursowa w skład której wchodzi Agnieszka Gajewska, wybierze Autora/Autorkę
najciekawszego według Komisji zgłoszenia. Zwycięzca ogłoszony będzie w poście na mediach
społecznościowych Organizatora.
6. Wynik konkursu ogłoszony będzie dnia 06.12.2021 w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania mu
niezbędnych danych do przekazania nagrody. Jeżeli w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu,
zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem i nie dostarczy prawidłowych danych do wysyłki
nagrody (imię i nazwisko, adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu), jest to równoznaczne z
rezygnacją z nagrody. Nagroda nie przechodzi wtedy na innego uczestnika, a zostaje u
Organizatora. Nagroda zostanie wysłana w formie wybranej przez Organizatora (Poczta
Polska/Kurier/Paczkomat).
8. Nagroda powinna być zrealizowana najpóźniej do 30.12.2021r.

§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres email Organizatora shop@ortikk.com w
czasie trwania konkursu, jak również w terminie 14 dni od jego zakończenia.
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://ortikk.com
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

4. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do
celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania
wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe
zbierane są tylko na czas konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych
Organizatora.
5.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z
żadnym serwisem społecznościowym, ani jego właścicielami czy administratorami. Serwisy te nie
ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i
reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku
do właściciela czy administratorów serwisów społecznościowych.

