
REGULAMIN KONKURSU 

 

• Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady 

i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. 

• Organizatorem konkursu jest Salon Firmowy Biura Podróży Itaka w Galerii Piastów  

w  Legnicy. 

• 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. 

• Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

• Konkurs odbywa się od 15.10-23.10.2016 do godziny 15:00. 

• Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

• Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 

• Zadaniem uczestnika jest ułożenia hasła promującego Salon firmowy ITAKA w Legnicy oraz 

wrzucenie jej do skrzyni znajdującej się w salonie firmowym  ITAKI w Galerii Piastów w 

Legnicy. 

• Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże 

konieczne do wzięcia w nim udziału.  

• Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie przez Organizatora Konkursu i na 

jego użytek. 

• Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawianie oraz żądanie usunięcia.  

• Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę spośród poprawnie wypełnionych ulotek 

zawierających propozycję hasła reklamowego 

• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23.10.2016 w Galerii Piastów na dużej scenie 

podczas imprezy „10 Urodziny Galerii Piastów”.  

• W konkursie udział biorą wyłącznie  ulotki, które zawierają wszystkie niezbędne dane (hasło 

promujące, imię i nazwisko, e-mail, czytelny podpis).  

• Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 1.000 zł, którego sponsorem jest   

Biuro Podróży Itaka 

• Uregulowanie stosownego podatku leży po stronie zwycięzcy konkursu.  

• Zwycięzca po odebraniu nagrody podpisuje stosowne oświadczenie.  

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 


