Regulamin konkursu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Everest Tomasz Lach, ul. Dworcowa 10a/213, 44-190 Knurów,
zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Mikronatura Człowiek sp. z o.o. prowadząca sklep
internetowy DobreRyby.pl
3. Udział w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację przez
Uczestnika. Udział w konkursie zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania postanowień regulaminu.
Regulamin jest częścią umowy między Organizatorem a Uczestnikiem.
§ 2. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 13 grudnia 2014 do 17 grudnia 2012 włącznie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w
formie komentarza na stronie http://www.zajadam.pl/ryby/karp-po-grecku
4. W komentarzu, w odpowiednim polu formularza należy podać adres email, na który laureatom
przesłana zostanie wiadomość o wygranej. Drogą emailową ustalone zostaną z laureatami szczegóły
dotyczące wysyłki nagród.
5. Rostrzygnięcie konkursu następuje w drodze wyboru Zwycięzcy przez jednoosobową komisję
powołaną przez Organizatora. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.
6. Nagrodami w konkursie są: - 3 x książka z przepisami kulinarnymi z serii Jamie Oliver.
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników i poprosi o
dane adresowe w celu wysłania nagród.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Uczestnik dostarczy fałszywe lub niepoprawne
dane kontaktowe, lub gdy nie ma możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą.
2. Uczestnik Konkursu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych do konkursu odpowiedzi.
3. Organizator ma prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
4. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z umowy między Uczestnikiem a Organizatorem,
Strony zobowiązują się rozwiązywać przede wszystkim polubownie, działając w dobrej wierze. W
przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.

