I. ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu jest Ślubna Gwardia Marcin Ciopcia
II. ZASADY KONKURSU
§2


Osoby biorące udział w konkursie muszą polubić Fanpage Ślubna Gwardia na Facebook.



W komentarzu napisać datę uroczystości.



Zaprosić do polubienia Fanpage Ślubna Gwardia 3 osoby
§3

Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w zgłoszeniach jakichkolwiek treści, które
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób
trzecich, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących.
zgłoszenie zawierające takie treści zostaną wyeliminowane z konkursu..
§4
Zgłoszenia można przesyłać od 16.01.2020 do 23.01.2020 godz. 20:00.. O zakwalifikowaniu do
konkursu decydować będzie poprawność i data przesłania zgłoszenia
§5
Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego opisu oraz opublikowanie jego imienia,
nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na
stronach internetowych www.slubnagwardia.com.pl oraz portalach społecznościowych:
Facebook, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora
III. OCENA I NAGRODY
§6
Zwycięzców z pośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoni Jury konkursowe.
§7
Nagrodami w konkursie jest:
Dekoracja wybranej przez zwycięzcę Sali Światłem Led (60 punktów)
§8
Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w wyniku losowania na Fanpage @ślubna Gwardia dnia
30.01.2020 o godz. 20:00.
§9
Koszt transportu w obrębie Dolnego Śląska 30 km od Wrocławia wynosi 0 zł.
Koszt powyżej 30 km będzie wynosił 1 zł/km., pokrywa zwycięzca.
§10
Po wygraniu losowania należy skontaktować się z nami w celu ustalenia terminu realizacji
dekoracji .
§12
Wszelkie uszkodzenia wynikające z wynajęcia świateł będą ponosiły osoby, które wygrały
konkurs.

§13
Jeżeli nastąpi zmiana terminu z winy wynajmującego będzie ustalony nowy termin dogodny dla
obydwu stron
§14
Maksymalny termin przedsięwzięcia do 15.12.2021 rok.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.slubnagwardia.com.pl
§16
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie.
§18
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
§20
Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Ślubna Gwardia
Marcin Ciopcia w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów
marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ.
U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który
jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr
133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
§21
*Promocja nie jest w żaden sposób związana, ani sponsorowana ani przeprowadzana przez
serwis Facebook .
*Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również
odpowiedzialności za przebieg konkursu.
*Konkurs nie podlega Ustawie z DN. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992
nr 68 poz. 341) wynajem tylko na terenie PL
*Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin

