Regulamin konkursu
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony Konsultant w biznesie florystycznym w
serwisie Facebook - https://www.facebook.com/www.andrzejdabrowski.eu?ref=hl.
2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. Konkurs odbywa się zgodnie
z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w
szczególności z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym
w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Konkurs trwa od 31.03.2014 godz. 12:00 do 30.04.2014 godz. 23:59
5. Organizatorem konkursu jest firma Florand s.c., z siedzibą w Bożejowicach nr 1c, 59-700
Bolesławiec, kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@florand.com.pl.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z
serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez użytkowników w czasie
trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika Konkursu przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu oraz na przesyłanie, na podany przez uczestnika adres e-mail, treści marketingowych
pochodzących od marki firmy Florand s.c.. Uczestnik w każdym momencie ma możliwość zmiany
lub usunięcia swoich danych z bazy.
8. Przystąpić do konkursu może każda osoba pełnoletnia, która pod postem konkursowym odpowie
na pytanie: "Florysto, co chcesz zmienić na wiosnę w swoim życiu? ”
9. Spośród wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie, trzy osobowa komisja
nagrodzi 1 osobę, która prześle najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. Laureat
zostanie nagrodzony półroczną prenumeratą czasopisma dla florystów Nasz Dom i Ogród - Flora.
10. Na powyższą decyzję ma wpływ oryginalność, kreatywność, pomysłowość, a także poprawność
językowa przesłanej pracy.
11. Treści wulgarne, obraźliwe lub dyskryminujące będą usuwane z Konkursu.
12. Każdy z uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi na zadane pytanie.
13. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w
tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych.
Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu fanpage Konsultant w biznesie florystycznym
w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie
Facebook.com.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
16. Laureat otrzyma informację o wygranej w postaci wiadomości w serwisie facebook.com.
Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres wskazany przez laureata.
17. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację na profilu fanpage Konsultant
w biznesie florystycznym zwycięskiej odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek
przez operatora pocztowego, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez
Uczestników.
19. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

