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REGULAMIN KONKURSU „CZYJE TO USTA?” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Czyje to usta?" (zwanego dalej " Konkursem ") jest Agencja Interaktywna  
Eurohost, z siedzibą w Krakowie 31-153 przy ul. Szlak 26/19, właściciel portalu www.terazslub.pl, 
zwany dalej " Organizatorem ". 

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest: 

Firma Step for Future Struktura Polska Sp z o. o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Lutycka 6,44-100 

Gliwice, NIP: 6312608588, REGON: 241549854, reprezentowaną przez Alicję Prochoń - zwaną da|ej 

,,Sponsorem", 

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 
spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w konkursie.   

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy  portalu terazslub.pl. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Sponsorów, jak również ich wstępni 
i zstępni: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania 
nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać  przyporządkowania fragmentów zdjęć z nazwiskami znanych 
osób, które są na nich sportretowane, 

2. Uczestników Konkursu obowiązuje "Regulamin Korzystania z portalu www.terazslub.pl” opublikowany na 
stronach pod aktualnym adresem URL: http://terazslub.pl/regulamin.html 

4. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego przyporządkowania zdjęć do nazwisk. Jedna osoba może 
zgłosić tylko jedno rozwiązanie zagadki konkursowej. Przypadki łamania tego zakazu będą skutkowały 
wykluczeniem  uczestnika z konkursu. 

5. Uczestnicy mogą podawać swoje rozwiązania zagadki w okresie od 21.10.2011  2011 roku do 21 listopada  
2011 roku do godz. 23:59 

http://www.terazslub.pl/
http://www.terazslub.pl/
http://terazslub.pl/regulamin.html
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6. Poprzez zgłoszenie przepisu i zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik 
Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie przepisu oraz zdjęcia wraz z imieniem  i 
nazwiskiem autora na stronach Serwisu Teraz Ślub. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.  

1. Zwycięzcami zostanie 10 osób, które podadzą rozwiązanie zagadki najbardziej zbliżone do prawidłowego. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Redakcję portalu TerazSlub.pl   

3. Organizator opublikuje nazwiska laureatów nagród w portalu Teraz Ślub oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania 
prawa do nagrody pocztą elektroniczną do dnia  23.11.2011 roku. 

§ 5. Nagrody.  

1. Nagrodami w konkursie są: 

10 sztuk szminek Loreal Color Riche -Star Secrets, każda o wartości 40 pln 

Nagrody mogą ulec zmianie z powodów organizacyjnych, ich wymiana musi nastąpić na inne szminki o tej 

samej wartości. 

2. Nagrody konkursowe  zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty 
ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 12 miesięcy od zawiadomienia  go 
przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z realizacją usług 
wchodzących w zakres nagród dostarczonych przez Sponsora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
nagrodzonych Uczestników  Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym oraz za wszelkie zmiany danych 
służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i 
konkursowego  w portalu www.terazslub.pl. 

 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 
Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od daty opublikowania nazwiska laureata. 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 
rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać 
pisemnych odpowiedzi. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 
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1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację w portalu 
terazslub.pl  imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym okresie trwania konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu użytkowników, co do których zachodzi 
podejrzenie, że w nieuczciwy sposób usiłują zwiększyć swoje szanse na otrzymanie nagród. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania Konkursu jak również skrócenia lub przedłużenia 
czasu trwania Konkursu w każdym momencie,  bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie odpowiedniej 
informacji na stronie www.terazslub.pl  

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

http://www.terazslub.pl/

