Regulamin konkursu z nagrodą Karabinkiem Hammerli CR20S.
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego przez Firmę KOLTER.
I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Firma KOLTER z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kopernika 2
zwana dalej Organizatorem. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane
i przetwarzane w siedzibie Firmy KOLTER w Częstochowie przy ul. Kopernika 2. Firma KOLTER
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w
zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a
także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru. Udział w Konkursie jest
równoznaczny z akceptacją regulaminu. Fundatorem nagród jest Organizator.
II. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2010, kończy się 05 grudnia 2010 roku. Wybór zwycięzcy
odbędzie się 6 grudnia 2010 roku. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowana na naszej stronie
internetowej www.bron.pl do 7 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.
III. Zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które w czasie trwania Konkursu
spełnią następujące warunki:





mają ukończone 18 lat,
w okresie od 24 listopada 2010 roku do 05 grudnia 2010 roku wezmą udział w głosowaniu
na Męską Rzecz 2010 (głosowanie organizowane przez TVN TURBO regulamin),
wysyłając jednego smsa na numer 7227 o treści HOB.2 (2,44 zł z VAT),
w okresie od 24 listopada 2010 roku do 05 grudnia 2010 roku wyślą SMS na numer 500
204 236 (koszt zgodnie z Twoją taryfą) w treści wpisać: treść zwrotną z smsa wysłanego na
numer 7227 oraz krótkie uzasadnienie dlaczego na ten produkt oddał Pan(i) głos. Spośród
nadesłanych sms-ów osoba, która wyśle najciekawsze uzasadnienie zostanie nagrodzona
główną nagrodą, karabinkiem Hammerli CR20S.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu
oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.bron.pl. Zmiany wchodzą
w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.
IV. Nagrody
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy osobę, która otrzyma od nas nagrodę w postaci:
Karabinek-wiatrówka Hammerli CR20S.
Przygotowaliśmy również gadżety firmowe dla uczestników konkursu.

V. Komisja Konkursowa
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będą osoby odpowiedzialne, powołane przez
Organizatora. Do zadań tych osób należy w szczególności:


sprawdzenie poprawności przesłanych materiałów,



wybór zwycięzcy konkursu spośród uczestników,
rozpatrywanie reklamacji uczestników konkursu.



VI. Odbiór nagrody.
Przyznana nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na przekazanie
osobom trzecim. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia
Konkursu. Warunkiem powiadomienia jest prawidłowe podanie adresu zamieszkania, telefonu oraz
adresu e-mail. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy na koszt Organizatora w terminie miesiąca
od daty powiadomienia zwycięzcy o wygranej na adres wskazany przez uczestnika konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody ze
względu na podanie nieprawdziwych danych, jak i w przypadku braku możliwości skontaktowania
się ze zwycięzcą Konkursu.
VII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu składać można w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia
wyników na stronie www.bron.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od
ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na wskazany adres. Podatek
dochodowy od nagrody wskazanej w punkcie IV w wysokości 10% wartości pokrywa Firma
KOLTER. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych
przez operatorów telekomunikacyjnych oraz pocztę. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem
określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
bez informowania o tym Uczestników Konkursu.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez
Organizatora mogą go wykluczyć z Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

