Regulamin konkursu „Mikołajkowy Konkurs z MgrHome”

§1. Organizacja konkursu
1. Regulamin ten określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą
„Mikołajkowy Konkurs z MgrHome”.
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel domeny http://www.mgrhome.pl/.
3. Uczestnikiem staje się osoba, która zgłasza swój udział w ww. konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w konkursie przez Uczestnika wiąże się z akceptacją przez
niego postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązań do przestrzegania
postanowień. Złamanie przez Uczestnika którejkolwiek z zasad Regulaminu stanowić
będzie podstawę do wykluczenia go z Konkursu.
5. Organizator Konkursu oświadcza, iż Konkurs ten nie jest grą hazardową w myśl ustawy
z dn. 19.11.2011 r. o grach hazardowych, w których mowa w: Dz.U.2009.201.1540
z późn. zm.
§2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w „Mikołajkowym
Konkursie z MgrHome”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium RP za pośrednictwem portalu internetowego
Facebook.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, administrowany, ani sponspoirwany przez
zportalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem zastrzeżonym przez Facebook
Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave., Palo Alto CA 94
304.
4. Informacje o Uczestnikach zgromadzone w trakcie trwania Konkursu przetwarzane
będą wyłącznie przez Organizatora i nie będą przekazywane żadnym podmiotom.
5. Konkurs trwa od dnia 7.11.2016 roku do 6.12.2016 roku, a nad jego prawidłowym
przebiegiem czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest przeprowadzany w celach zarobkowych.
§3. Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem „Mikołajkowego Konkursu z MgrHome” może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna lub osoba powyżej 13 roku życia, pod warunkiem uzyskania zgody

opiekuna prawnego, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, z wyłączeniem
tych, o których mowa w pkt. 2.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby z nimi spokrewnione do
drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu, organizator
powołał Komisję Konkursową, w skład której wchodzą dwie osoby delegowane przez
Organizatora.
§4. Założenia konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja witryny internetowej oraz fanpage’a MgrHome.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o portal Facebook.
3. Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie – Który z dotychczasowych postów,
nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia, opublikowany w kategorii „Rodzinny
dom” na stronie http://www.mgrhome.pl/ podobał Ci się najbardziej?
Odpowiedź należy opublikować pod wybranym przez siebie artykułem na stronie
http://www.mgrhome.pl/ i wskazaniem linku do artykułu w komentarzu pod postem
konkursowym na Facebooku.
4. Konkurs potrwa 29 dni. Komentarze można publikować do 29 dnia, do godziny 23:59.
5. Spośród wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja Konkursowa
wybierze trzy najbardziej interesujące odpowiedzi.
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 grudnia.
7. Organizator ma prawo wyłączyć z Konkursu Uczestnika podejrzanego o próbę
manipulowania odpowiedziami lub w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu
Konkursu.

§5. Nagrody
1. Nagroda główna to:
1)dekoracje ścienne

wielkości 50/120 cm oraz 50/70 cm, oraz gadżety

świąteczne
2) dekoracja ścienna wielkości 50/100 cm , oraz gadżety świąteczne
3) dekoracja ścienna wielkości 50/70 cm, oraz gadżety świąteczne
2. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości

danej Nagrody. Te nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną

odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie http://www.mgrhome.pl/, a informacja
o wynikach pojawi się również na fanpage’u MgrHome.
4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, jego Zwycięzcy zobowiązani są do wysłania
wiadomości drogą elektroniczną na adres kontakt@mgrhome.pl w terminie do 7 dni od
daty zakończenia konkursu, w celu ustalenia formalności związanych z wysyłką nagród.
5. Zwycięzcy zobowiązani* są do udzielenia danych osobowych oraz adresu
zamieszkania, w celu przekazania nagrody.
*udzielenie tych informacji jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie jednoznaczne będzie z brakiem
akceptacji regulaminu.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, inne nagrody, a także przekazania ich
osobom trzecim.
7. Zwycięzca „Mikołajkowego konkursu z MgrHome” traci prawo do nagrody
w przypadku: pisemnego odmówienia przyjęcia nagrody, nieprzesłania wiadomości
mailowej we wskazanym powyżej terminie lub w przypadku naruszenia zasad
regulaminu (patrz pkt. §3).

§6. Dane osobowe
1. Informacje o Uczestnikach zgromadzone w trakcie trwania konkursu przetwarzane będą
wyłącznie przez Organizatora i nie będą przekazywane żadnym podmiotom.
2. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają
obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte,

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niepowiadomienie
zwycięzcy konkursu o wygranej (patrz §5. pkt 3 i 4).
2. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiająca
planowe przeprowadzenie Konkursu, których nie miał możliwości przewidzieć (np.
zakłócenie funkcjonowania witryny MgrHome lub serwisu Facebook).
3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w życie wejdą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

