
Regulamin i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj książkę Wasz Piękny Ślub”. 

1. Organizatorem konkursu jest Joanna Kłosińska – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SENSAR z 

siedzibą w Legnicy, przy ul. Świętokrzyskiej 8 lok. 8, NIP PL6911523881, Regon 020722730, wpisana do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 30095, zwana w dalszej części 

Regulaminu „Organizatorem Konkursu”. 

2. Konkurs „Wygraj książkę Wasz Piękny Ślub”, zwany dalej Konkursem organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu konkursu. 

4.  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników Organizatora 

5. Czas trwania konkursu ogłoszony jest na stronie www.RoyalWedding.pl i www.WeddingsInPoland.pl. Czas trwania 23.11.2016-

30.11.2016. Ogłoszenie zwycięzcy 01.12.2016r. 

6. Zwycięzcę konkursu wybierze Joanna Kłosińska, redaktor naczelna portalu www.RoyalWedding.pl i bloga 

www.WeddingsInPoland.pl. 

7. Zasady konkursu. 

a). Uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

b). Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami) przez Organizatora do celów organizacji konkursu. 

8. Nagrodą w konkursie jest książka Bridelle pt. Wasz Piękny Ślub”. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej na koszt Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik konkursu spełnia warunki określone w niniejszym konkursie. W 

tym celu Organizator może żądać złożenia oświadczenia, podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celu konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy, wydania nagrody oraz do opublikowania danych na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik 

konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

11. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres podany 

powyżej w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. W przypadku reklamacji przesłanej drogą pocztową, decyduje 

data stempla pocztowego. Organizator konkursu rozstrzyga reklamację i podejmuje ostateczną decyzję, od której nie 

przysługuje odwołanie. Składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym w 

terminie 14 dni. 

12. Decydując się na udział w konkursie, Uczestnik konkursu  akceptuje jego postanowienia i warunki konkursu określone 

przedmiotowym Regulaminem. 

Joanna Kłosińska, dnia 23 listopada 2016 

http://www.royalwedding.pl/
http://www.weddingsinpoland.pl/
http://www.royalwedding.pl/
http://www.weddingsinpoland.pl/

