Regulamin konkursu Sposób na nudę w podróży – konkurs z
TULOKO
1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie
internetowym organizowanym przez portal SportowaRodzina.pl z siedzibą
w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 19/34, zwanym dalej
Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia 2013 r. i trwa do 12 maja 2013 r.
(włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania
Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na
internetowej stronie www.sportowarodzina.pl
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do nas
(kontakt@sportowarodzina.pl) Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do nas
(kontakt@sportowarodzina.pl) - z dopiskiem SPOSÓB NA NUDĘ - zdjęcie dziecka w czasie
podróży lub opis Waszych sprawdzonych sposobów na nudę podczas podróżowania. Każdy
uczestnik może przysłać maksymalnie 1 zgłoszenie.
6. Spośród prac wybierzemy 3 – I nagrodę, której zwycięzca otrzyma
Bezpieczny Stolik Podróżnika; dwa wyróżnienia, których zwycięzcy
otrzymają po jednym audiobooku z bajkami dla dzieci – nagrody
ufundowane przez TULOKO. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do
dnia 10 czerwca 2013 r.
7. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu
można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny
reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym
terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
8. Wszystkie nagrody zostaną wysłane przez Partnera konkursu, na jego
koszt. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez uczestnika błędnych
danych, co uniemożliwi kontakt z uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
9. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na
umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych
Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach
marketingowych.
10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
umieszczenie
nadesłanych
odpowiedzi
i
zdjęć
w
portalu
SportowaRodzina.pl oraz na profilu portalu na Facebooku.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.

