Regulamin:
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zostań Redaktorem portalu terazslub.pl" (zwanego dalej "
Konkursem ") jest Eurohost, z siedzibą w Krakowie 31-153 przy ul. Szlak 26/19, właściciel portalu
www.terazslub.pl,
zwany dalej " Organizatorem ".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez
Organizatora pod adresami URL: http://terazslub.pl/konkurs_zostan_redaktorem.html w dniach od
10.11.2010 do 19.12.2010.
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 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie,
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. 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.
5. 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 w terminie do 10.12.2010 do godziny 23.59 przesłać do
Redakcji portalu terazslub.pl na adres info@terazslub.pl artykuł własnego autorstwa o tematyce
związanej ze ślubem/weselem. Minimalna długość artykułu to 4000 znaków bez spacji, maksymalna
długość artykułu to 4500 znaków bez spacji. Do artykułu można dołączyć zdjęcia/ilustracje własnego
autorstwa.
2. Artykuły nadesłane do Redakcji są poddawane moderacji i publikowane na stronie konkursowej w
terminie do 3 dni roboczych.
3. Uczestników Konkursu obowiązuje "Regulamin Korzystania z Serwisu Teraz Ślub" opublikowany na
stronach Serwisu Teraz Ślub, pod aktualnym adresem URL: http://terazslub.pl/regulamin.html
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę artykułów.
5. Poprzez zgłoszenie artykułu i ewentualnych ilustracji/zdjęć do Konkursu w sposób określony w
niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że artykuł i ilustracje/zdjęcia nie naruszają
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a Uczestnik
Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia artykułu i ilustracji/zdjęć do Konkursu oraz udzielenia
zezwolenia na publikację zdjęcia i opowiadania na stronach Serwisu Teraz Ślub.
6. Poprzez zgłoszenie artykułu i ilustracji/zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym
paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie artykułu i
ilustracji/zdjęć wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronach Serwisu Teraz Ślub.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1.
Nad wyborem Zwycięzcy czuwa Jury wybrane spośród pracowników redakcji portalu
terazslub.pl.
2. Podstawowym wymogiem kwalifikacji artykułu do konkursu jest spełnienie wymogów określonych w
niniejszym regulaminie. Spośród zakwalifikowanych Uczestników Konkursu, Jury wybierze do dnia
19.12.2010 roku jednego Zwycięzcę Nagrody Głównej, kierując się oryginalnością artykułu,
zgodnością z tematem, stylem pisarskim i poprawnością językową. Dodatkowym kryterium, które
może być uwzględnione przez Jury jest ilość głosów oddanych na artykuły zgłoszone do konkursu
oraz komentarze i opinie internautów.
3. Ostateczna decyzja o przyznaniu Nagrody należy do własnej oceny Jury i będzie decyzją, od której
nie przysługuje prawo odwołania.
4. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania Nagrody Głównej przeznaczonej dla Uczestników,
jeżeli żaden z projektów nie będzie spełniał wymogów.
§ 5. Ogłoszenie wyników konkursu
1.
Ogłoszenie Zwycięzcy konkursu nastąpi do dnia 19.12.2010 roku poprzez umieszczenie
informacji w portalu www.terazslub.pl.
2.
Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną.

§ 6. Nagrody.
1.
Nagrodą w konkursie jest propozycja współpracy z Redakcją portalu terazslub.pl na zasadzie
umowy o dzieło na napisanie 10 artykułów o tematyce ślubnej na łączną kwotę 400 pln brutto z
dwumiesięcznym terminem realizacji.
2.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany Nagrody na inną.
3.
Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osoby trzecie.
4.
Warunkiem realizacji nagrody jest podpisanie przez laureata konkursu umowy o dzieło w
kształcie przedstawionym przez Organizatora Konkursu w terminie do 1 miesiąca od ogłoszenia
wyników konkursu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
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 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 www.terazslub.pl 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, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą
mieć wpływu na prawo zwycięzcy do nagrody konkursowej.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

