#RODZICIELSTWOBEZFILTRA - KONKURS

§1 Informacje ogólne

1.
Organizatorem konkursu jest rma Eco&More z siedzibą przy ul. Boya-Żeleńskiego 2/52,
00-621 Warszawa, NIP 5252519276, KRS 0000399184, działająca w imieniu marki WaterWipes.
2.
Partnerem konkursu jest Joanna Pachla-Moczulska, autorka bloga joannapachla.com,
reprezentująca rmę Joanna Pachla-Moczulska Blog, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/58 w
Warszawie (01-625), NIP 6912387411.
3.
Celem konkursu jest zachęcenie fanów bloga joannapachla.com do podzielenia się własnymi
historiami na temat #rodzicielstwabez ltra, o którym traktuje kampania Organizatora.
4.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy czytelnicy bloga joannapachla.com.

5.

Konkurs organizowany jest jednorazowo, w dniach 22.12.2020-29.12.2020.

§2 Organizacja konkursu

1.

Przesłanie pracy konkursowej odbywa się na blogu joannapachla.com.

2.

Pracę konkursową stanowi każdy komentarz, umieszczony pod wpisem.

3.

Praca konkursowa musi być przesłana w formie tekstu pod ww. wpisem.

4.

Praca konkursowa może być przesłana tylko indywidualnie.

5.

Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.

6.

Udział w konkursie jest równoznaczny z:
•

zaakceptowaniem warunków regulaminu,

•

złożeniem oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,

•

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na
udostępnianie tych danych Partnerom na potrzeby publikacji prac konkursowych w
kanałach social media Organizatora oraz ewentualnej wysyłki nagród.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:
•

przesłanie pracy konkursowej spełniającej założenia konkursu.
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Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą
one być wykonane przez opiekunów prawnych.

7.
Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym
upływa 29 grudnia 2020 roku o godz. 23:59.
8.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2020.

§3 Zasady przyznawania nagród

1.
Informacja na temat nagród i ich fundatorów w konkursie dostępne są na blogu
joannapachla.com.
2.

Przeglądu i wyłonienia zwycięskich odpowiedzi dokona Partner konkursu.

3.
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Partnera na podstawie następujących kryteriów:
kreatywność, zgodność z regulaminem, zgodność z tematem, poziom wykonania.
4.

Wyniki konkursu są ostateczne.

5.

Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora konkursu.

6.
Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na blogu joannapachla.com, pod wpisem
konkursowym.
7.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora konkursu po przekazaniu mu przez
Partnera konkursu danych osobowych zwycięzców (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

§4 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin dostępny jest na stronie joannapachla.com.

2.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

