Regulamin konkursu: Lotto & Hot Shots Masters 7
§1
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Lotto & Hot Shots Masters 7 (dalej również: „Konkurs”) oraz przyrzekającym nagrodę w
Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny jest Rafał Sonik (dalej
również: „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin (dalej również: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także
prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez
serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz
któregokolwiek z uczestników Konkursu.
§2
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszego,
komentarza wedle subiektywnego odczucia Organizatora, w odpowiedzi na pytanie JAKI SPORT JEST TWOJĄ PASJĄ
I DLACZEGO WATRO GO UPRAWIAĆ?
2.Odpowiedzi należy wysłać jako komentarz do Postu Konkursowego w Okresie Trwania Konkursu
3. Komentarz Konkursowy nie może być wulgarny, obraźliwy ani w żaden inny sposób godzić w dobro osób
trzecich.
§3
Czas trwania Konkurs
Konkurs trwa od 30.10.2016 (od momentu publikacji Postu Konkursowego) do 31.10.2016 (do godz. 17:00) (dalej
również: „Okres Trwania Konkursu”).
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które polubiły profil Rafała Sonika w serwisie Facebook na stronie:
https://www.facebook.com/rafalsonikofficial
2.W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
a. zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu bez zmian;
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe i przesłanie jej w komentarzu do Postu Konkursowego w Okresie
Trwania Konkursu.
Z chwilą spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem
Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).
3. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku zgłoszenia większej liczby
komentarzy Konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę pierwszy zgłoszony komentarz
4. Organizator ma prawo do wykorzystania i powielania wszystkich przesłanych Memów Konkursowych
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych
rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające
w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w konkursie (jak również
odmówić mu przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego powziął informację o działaniu sprzecznym z
Regulaminem.
§5
Jury konkursowe
1. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi konkursowej zostanie dokonany przez jury składające się z 3
pracowników Teamu Rafała Sonika.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 4 najlepsze komentarze Konkursowe.

2. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji o wyłonieniu zwycięzców, a w
szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru najlepszych komentarzy Konkursowych oparteych
na subiektywnych odczuciach.
3. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w
szczególności decyduje o przyznaniu nagród.
§6
Nagrody konkursowe
1. Nagrodę w konkursie stanowią:
2 4 podwójne zaproszenia na Lotto & Hot Shots Masters 7 odbywający się w Zielonej Górze w dniu 5.11.2016
2. Uczestnik może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z ewentualnym transportem oraz noclegiem dla Laureata Konkursu
– zdobywcy nagrody.
4.Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
§7
Przyznanie Nagród konkursowych
1. Nagrody przyznawane są za cztery najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne w subiektywnej ocenie Jury
konkursowego przygotowane Memy Konkursowego.
2. Uczestnik Konkursu uzyskuje prawo do Nagrody pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich wymogów
przyznania Nagrody określonych niniejszym Regulaminem.
3. Publikacja danych osobowych (imię i nazwisko) laureata Konkursu nastąpi na pofilu Rafał Sonik w serwisie
Facebook ) dnia 31.10.2016 ok godz. 18 (dalej również:
„Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
4. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu Nagrody głównej poprzez
wysłanie mu odpowiedzi na komentarz Konkursowy, najpóźniej w terminie [1] dnia od Ogłoszenia Wyników
Konkursu (dalej również: „Informacja”).
5. W przypadku, gdy Laureat nie spełni określonych Regulaminem warunków przyznania Nagrody, Organizator
zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody lub przyznania jej innej osobie, wyłonionej zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§8
Dane osobowe
1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do przetwarzania adresu
e-mail, imienia i nazwiska, numer telefonu lub adresu korespondencyjnego (dalej również „Dane osobowe”).
2. Organizator Konkursu przetwarza Dane osobowe Uczestnika Konkursu na potrzeby realizacji Konkursu, w
szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu publikacji imienia i nazwiska laureata Konkursu.
4. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych Uczestnika są dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz
prawo do ich poprawiania.
6. Laureat Konkursu oraz Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi prawa do wizerunku, realizowanego w
ramach niniejszego Konkursu, w szczególności w celu publikacji zdjęć z Lotto & Hot Shots Masters 7 na profilu Rafał
Sonik czy na stronach internetowych Organizatora.
§9
Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin jest dostępny na http://rafalsonik.pl/do-pobrania/
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek leżącego po stronie Uczestnika Konkursu
podania błędnych lub nieaktualnych Danych osobowych, w szczególności danych przekazywanych celem
przekazania Nagrody.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

