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Konkurs organizowany jest przez administratora portalu www.Nasze-Wina.pl,, Spółkę mis24.pl Sp. z
o.o., 51-152
152 Wrocław, ul. Berenta 35,
Data rozpoczęcia konkursu: 7.10.2010
7.10
rok
Data zakończenia konkursu: 7.11
.11.2010 rok
Nagrodami w konkursie są trzy następujące wina:
o 1 miejsce - FRIGOVERRE SYSTEM TARKA 21cm x 13cm
o 2 miejsce - FRIGOVERRE-POJEMNIK
FRIGOVERRE
NA SERY 30cm x 20cm
o 3 miejsce - FRIGOVERRE-POJEMNIK
FRIGOVERRE
NA SERY 16cm X 12cm
Uczestnikiem
tnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników mis24.pl Sp. z o.o. i
członków ich rodzin, która jest zarejestrowanym Klubowiczem portalu www.Nasze-Wina.pl
Wina.pl oraz która
akceptuje Regulamin konkursu, zwany Regulaminem. Przystąpienie
Prz
do Konkursu następujące poprzez
Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz
udzieleniem Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, wyłą
wyłącznej licencji
na korzystanie z zawartości Zgłoszenia konkursowego,, upoważniając Administratora do
wykorzystywania Zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnienie,
wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie, pr
prezentowanie,
ezentowanie, wyświetlanie,
modyfikacja, adaptacja - przy użyciu wszelkich technik.
Konkurs polega na przesłaniu przez Klubowicza portalu www.Nasze-Wina.pl e-maila
maila na adres naszewina@mis24.pl zawierającego odpowiedzi na 3 pytania oraz hasła promocyjnego
promocyjnego, zwanym
Zgłoszeniem konkursowym. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać trzy elementy:
o Odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kto jest twórcą koncepcji Panelu Degustacyjnego Portalu www.Nasze
www.Nasze-Wina.pl?
2. Pojemniki jakiej firmy oferuje strona www.przechowywac.pl?
3. Czym się charakteryzują pojemniki Frigovere
Frigover Fun Squere?
o Hasło promocyjne:
1. Wymyśl hasło łączące portal www.Nasze-Wina.pl i www.przechowywac.pl
o Nick/nazwę użytkownika portalu Nasze-Wina.pl
Nasze
wysyłającego Zgłoszenie konkursowe.
Wszystkie Zgłoszenia konkursowe spełniające warunki niniejszego Regulaminu, pochodzące od
uprawnionych uczestników, wezmą udział w Konkursie pod warunkiem udzielenia przez uczestników
poprawnych odpowiedzi na 3 zadane pytania.
pytania Ci uczestnicy wezmą
mą następnie udział w głosowaniu
Klubowiczów portalu Nasze-Wina.pl
Wina.pl na najciekawsze hasło promocyjne, które zadecyduje o zdobyciu
nagrody.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalu www.Nasze-Wina.pl w dziale „Aktualności” do
dnia 24.11.2010 roku. Rozstrzygnięcie Administratora jest ostateczne i niezaskarżalne.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Admini
Administratora oraz osób trzecich
zecich za Zgłoszenie
konkursowe,, w tym za to, że treści w nim zawarte
rte nie naruszają przepisów prawa i praw osób trzecich.
Uczestnicy biorący udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opub
opublikowanie
imienia i nazwiska na stronach portalu www.Nasze-Wina.pl.
Po opublikowaniu listy zwycięzców Konkursu Administrator niezwłocznie skontaktuje się z
nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.
Nagrody zostaną wysłane na koszt Administratora.
Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie
zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133
poz.833 z póz. zm.).
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

