Regulamin konkursu „Dla Gentlemana”
1.

§1 Postanowienia ogólne

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”):
„Dla Gentlemana” przeprowadzony w Internecie w serwisie Instagram na profilu Kielban
http://instagram.com/kielban

3. Konkurs trwa w terminie 22.11.2019r. - 1.12.2019r.
4. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród jest sklep internetowy DlaGentlemana.pl, firma Jakub
Wiącek, Poręba Wielka 844, 34-735 Niedźwiedź, NIP: 6772322764
5.

Jurorem w Konkursie jest bloger: Łukasz Kielban
§2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli
ustawowych.

2. Uczestnikami nie mogą być współpracownicy Jurora ani Organizatora, pracownicy oraz zatrudnieni na
podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Jurorem
i Organizatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono
prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny
wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
§3 Terminy i zasady konkursu
1.

Konkurs odbywa się w dniach: 22.11.2019r. - 1.12.2019r.

2.

Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

3.

Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną ilość odpowiedzi konkursowych, których jest autorem, ale
wygrać może tylko jedną nagrodę.

4.

Zasady konkursu: Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jak nazwałbyś
swoją ulubioną kompozycję do brody i co byłoby jej dominującym zapachem?

5.

Swoją propozycję należy umieścić pod zdjęciem konkursowym na profilu http://instagram.com/kielban
w formie komentarza do dnia 1.12.2019r. do godziny 23:59.

6.

Spośród nadesłanych zgłoszeń juror wybierze dwóch zwycięzców.

7.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od zakończenia etapu nadsyłania zgłoszeń.

8.

Przesyłając zgłoszenie, uczestnik Konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nim oraz,
że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na
rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują jej prawa do korzystania z przesłanego pomysłu, obejmujące w
szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

9.

Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na konkurs ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w
nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§4 Zwycięzcy i nagrody
1.

W konkursie nagrodzonych zostanie 6 uczestników.

2.

Nagrodą główną jest zestaw olejku do brody i balsamu do brody z wybranej linii zapachowej marki Mr
Bear Family dostępnej w sklepie dlagentlemana.pl

3.

Nagrodami dla pozostałych zwycięzców będzie po jednym wybranym olejku do brody lub balsamie do
brody marki Mr Bear Family dostępnym w sklepie dlagentlemana.pl.

4. Fundatorem nagród jest marka dlagentlemana.pl.
5.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu lub wiadomości prywatnej w serwisie
Instagram w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu.

6.

Nagrodzonemu Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent
pieniężny.

7. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie nagród jest ich sponsor firma Jakub Wiącek, Poręba
Wielka 844, 34-735 Niedźwiedź NIP: 6772322764

8.
§5 Dane Osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.

2.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu realizacji Konkursu.
§6 Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu http://czasgentlemanow.pl/

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do którego powziął on
uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w
niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

3.

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

5.

Wszelkie koszty podatkowe związane z organizacją konkursu pokryje Organizator.

6.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania
przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich
przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich
poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację
Nagród.

7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

