
                         

 

Regulamin konkursu „Winne 

1. Konkurs organizowany jest przez administratora portalu 

o.o., 51-152 Wrocław, ul. Berenta 35,

2. Data rozpoczęcia konkursu: 10.08.2010

3. Data zakończenia konkursu: 30.09.2010

4. Nagrodami w konkursie są trzy następujące wina:

o 1 miejsce - Champagne Brut Champagne Pierrel

o 2 miejsce - Castapiane Methode Traditionnele Mas du Novi 2004

o 3 miejsce - Krimart Wine Rosy Semi

5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników mis24.pl i członków 

ich rodzin, która jest zarejestrowanym Klubowiczem portalu 

Regulamin konkursu „Winne wrażenia

następujące poprzez Zgłoszenie 

Regulaminu oraz udzieleniem Administratorowi nieodpłatnej, 

wyłącznej licencji na korzystanie z zawartości 

do wykorzystywania Zgłoszenia konkursowego

rozpowszechnienie, wprowadzenie do

prezentowanie, wyświetlanie, modyfikacja, adaptacja 

6. Konkurs polega na zamieszczeniu na 

wakacji” tekstu (posta) wraz z fotografią

musi spełniać dwa kryteria: 

o tekst (post) ma zawierać 

wakacjami 

o na fotografii powinno

7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Admini

konkursowe, w tym za to, że treści w nim

8. Wszystkie Zgłoszenia konkursowe

uprawnionych uczestników, wezmą udział w Konkursie. Nagrodzeni

spełniają wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i w terminie do dnia 

na portalu: www.Nasze-Wina.pl

Administratora, na podstawie kryteriów, przyjętych przez Administratora według własnego uznania, 

zostanie opublikowana na portalu 

roku. Rozstrzygnięcie Administratora jest ostateczne i niezaskarżalne.

9. Uczestnicy biorący udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opub

imienia i nazwiska na stronach portalu 

10. Po opublikowaniu listy zwycięzców Konkursu Administrator niezwłocznie skontaktuje się z 

nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Administratora.

12. Nagroda rzeczowa nie podlega zamiani

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz

marketingowych organizatora (us

poz.833 z póz. zm.).  

14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

Regulamin konkursu „Winne wrażenia z wakacji” 

 

t przez administratora portalu www.Nasze-Wina.pl, Spółkę mis24.pl S

152 Wrocław, ul. Berenta 35, 

Data rozpoczęcia konkursu: 10.08.2010 rok 

30.09.2010 rok 

trzy następujące wina: 

Champagne Brut Champagne Pierrel 

Castapiane Methode Traditionnele Mas du Novi 2004 

Krimart Wine Rosy Semi-Dry Artyomovsk Winery 2007 

może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników mis24.pl i członków 

strowanym Klubowiczem portalu www.Nasze-Wina.pl oraz któ

wrażenia z wakacji”, zwany Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu 

głoszenie konkursowe jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu oraz udzieleniem Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, 

cznej licencji na korzystanie z zawartości Zgłoszenia konkursowego, upoważniając Administratora 

Zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji: 

rozpowszechnienie, wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie, 

prezentowanie, wyświetlanie, modyfikacja, adaptacja - przy użyciu wszelkich technik.  

zamieszczeniu na forum portalu www.Nasze-Wina.pl w wątku „Winne wrażenia z 

z z fotografią, zwanym Zgłoszeniem konkursowym.  Zgłoszenie konkursowe

zawierać min. 500 znaków i dotyczyć wina, które kojarzy się autorowi z 

powinno znajdować się wspominane wino 

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administratora oraz osób trzecich za 

, w tym za to, że treści w nim zawarte nie naruszają przepisów prawa i praw osób trzecich. 

konkursowe, spełniające warunki niniejszego Regulaminu, pochodzące od 

uprawnionych uczestników, wezmą udział w Konkursie. Nagrodzeni  zostaną uczestnicy, którzy 

spełniają wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i w terminie do dnia 30.09.2010 roku umieszczą 

ina.pl Zgłoszenie konkursowe. Lista zwycięzców ustalona przez 

Administratora, na podstawie kryteriów, przyjętych przez Administratora według własnego uznania, 

portalu www.Nasze-Wina.pl w dziale „Aktualności” do dnia 11.10.2010

roku. Rozstrzygnięcie Administratora jest ostateczne i niezaskarżalne. 

udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opub

nazwiska na stronach portalu www.Nasze-Wina.pl.  

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 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 

niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

Spółkę mis24.pl Sp. z 

może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników mis24.pl i członków 

oraz która akceptuje 

ystąpienie do Konkursu 

niniejszego 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie, 

, upoważniając Administratora 

pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie, 

 

w wątku „Winne wrażenia z 

Zgłoszenie konkursowe 

dotyczyć wina, które kojarzy się autorowi z 

zecich za Zgłoszenie 

zawarte nie naruszają przepisów prawa i praw osób trzecich.  

ejszego Regulaminu, pochodzące od 

zostaną uczestnicy, którzy 

30.09.2010 roku umieszczą 

Lista zwycięzców ustalona przez 

Administratora, na podstawie kryteriów, przyjętych przez Administratora według własnego uznania, 

do dnia 11.10.2010 

udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie 

opublikowaniu listy zwycięzców Konkursu Administrator niezwłocznie skontaktuje się z 

nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody. 

e na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

w celach 

z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 


