Regulamin Konkursu

§1

Organizatorem i prowadzącą konkurs jest Monika Jankowska Olejnik, właścicielka strony ogrodowapasja.blog
§2

Konkurs odbywać się będzie na stronie internetowej ogrodowapasja.blog
§3

Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.06.2018 roku wraz z umieszczeniem na stronie postu konkursowego
związanego z książką pt. „Jak nie zabić swoich roślin”
§4

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Po czym poznać roślinoholika?”
w formie komentarza umieszczonego pod postem konkursowym
§5
Konkurs odbywa się na terytorium Polski

§6
W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia

§7
Nagrody wysyłane będą tylko na terytorium Polski

§8
Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator

§9
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13.06.2018 roku na stronie ogrodowapasja.blog w poście konkursowym
§10

Użytkownik strony chcący wziąć udział w konkursie umieszcza pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie
konkursowe podając przy tym swój adres e-mail oraz Imię i Nazwisko lub Pseudonim

§11
Adres e-mail podany przy komentarzu posłuży Organizatorowi tylko i wyłącznie do kontaktu z Uczestnikiem
konkursu w przypadku wygrania nagrody

§12
W dniu 13.06.2018 roku Organizator poda w poście konkursowym wyniki konkursu wraz z nazwiskami lub
Pseudonimami zwycięzców i tego samego dnia wyśle do Zwycięzców wiadomość e-mail z prośbą o podanie
adresu do wysyłki nagrody.

§13
Dane podane przez Zwycięzcę posłużą Organizatorowi w celu dostarczenia przesyłki. Po skutecznym
dostarczeniu nagrody adresy Zwycięzców zostaną usunięte z bazy Organizatora.

§14
Nagrodami w konkursie są trzy książki pt. „Jak nie zabić swoich roślin”. Jedna książka to jedna nagroda dla
jednego uczestnika
§15
Jeżeli w przeciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników konkursu Zwycięzca nie poda danych
umożliwiających wysyłkę nagrody, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

§16
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków wynikających z
przeprowadzenia

§17
Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin

§18

Organizator Konkursu korzysta ze środków mających na celu zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych Uczestnika, ale nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych za
pośrednictwem Internetu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza jego
kontrolą.

