REGULAMIN KONKURSU:

1. ZASADY OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart, portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.
1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 3 grudnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku.
1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. WARUNKI KONKURSU:
2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego przygotowanie listu/kartki do św. Mikołaja.
2.2. Uczestnik Konkursu wraz z dostarczeniem kartki zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
2.3. Listy dostarczone z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym
przez Organizatora nie będą uwzględniane.
2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.
2.5. W Konkursie mogą wziąć udział czytelnicy portalu wlkp24.info oraz widzowie Telewizji Proart.
2.6. Konkurs dedykowany jest dzieciom w wieku od 4 do 8 lat.
2.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi,
przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:
3.1. Nagrodą w konkursie jest zestaw zabawek ufundowanych przez firmę Kamix.
Organizator przyzna 20 równorzędnych nagród.
3.2. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie.
Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
3.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w piątek, 20 grudnia 2019 roku o godz. 16:30 w siedzibie
Telewizji Proart oraz portalu wlkp24.info. Nagroda będzie do odbioru w siedzibie Telewizji Proart
przy ul. Wolności 19 w Ostrowie Wlkp., w terminie wskazanym przez organizatora.
3.4. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty
prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać
przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
3.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzą: Paulina Szczepaniak, Anna Okrój, Łukasz Wojcieszek.
Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa zwycięzców.
Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki
określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
3.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poinformowania autorów nagrodzonych prac telefonicznie.
Osoby do których organizatorzy nie zadzwonią nie są uprawnione do otrzymania nagrody.
3.8. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk
na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji.
4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów.
Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. DANE OSOBOWE:
5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości
wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po
rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart, na stronie www.tvproart.pl
i portalu www.wlkp24.info.
6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

