Regulamin Konkursu Colon
Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez
markę Colon na blogu olgasmile.com
1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o
1.2. Konkurs trwa od 12.03.2019r. do 19.03.2019r. godz. 23:59.
1.3. Sponsorem Nagród jest marka Colon.
1.4. Konkurs jest prowadzony na blogu www.olgasmile.com
1.5. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne
zamieszkałe na terytorium Polski (dalej zwane „Uczestnikami”).
2.2. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki
Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
3. Zasady i przebieg Konkursu
3.1. Zadaniem Uczestników jest odpowiedzenie na pytanie: JAKA JEST TWOJA
ULUBIONA POTRAWA BOGATA W BŁONNIK? Publikować odpowiedź można w
komentarzu na blogu pod wpisem „BŁONNIK W CODZIENNEJ DIECIE i konkurs”
lub pod postem tego wpisu na fanpage bloga olgasmile.com na facebooku
(https://www.facebook.com/pages/Olga-Smile/117020318335706), skąd komentarze
będą importowane pod w/w wpis na blogu.
3.2. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom wyłonionym przez
autorkę bloga, na którym odbywa się Konkurs oraz Sponsora (decyduje ocena
wartości kreatywnej i pomysł). Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga
wybierze 3 (słownie trzy) najciekawsze odpowiedzi. Ocena dokonywana przez Autora
Bloga oraz Sponsora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie
subiektywna.
3.3 Uczestnicy mogą zgłosić nieograniczoną liczbę odpowiedzi konkursowych, które
należy zamieszczać w oddzielnych komentarzach pod wpisem konkursowym.
3.4. W ciągu 20 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostaną ogłoszeni
zwycięzcy.
3.5. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona do 20 dni roboczych od
zakończenia konkursu na blogu www.olgasmile.com
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu
do korespondencji.
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3.7 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania
określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3.8. W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu
zwycięzcy zobowiązani są odesłać e-mailem, na adres Organizatora
kontakt@influenceme.pl następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda oraz
c. numer telefonu komórkowego.
3.9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w punkcie
3.10. w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci
prawo do nagrody.
3.11. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt.
Sponsor podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
4. Prawa autorskie
4.1. Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są
oni autorami zgłoszonych Prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw
autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
5. Dane osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i
Sponsora do celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu tj. wysyłką nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych
z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5.2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników
wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i
wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
5.3. Dane osobowe wszystkich uczestników konkursu w postaci podanego pseudonimu
(nicku) oraz adresu poczty elektronicznej (email) oraz (opcjonalnie) dodany w
formularzu komentarza adres strony internetowej uczestnika mogą być przetwarzane
w celach związanych z bazą mailingową bloga i/lub newsletterem bloga. Treść
korespondencji będzie zawierała możliwość wypisania się z bazy mailingowej bloga
i/lub możliwość wypisania się z otrzymywania newsletterów bloga.
6. Nagrody
6.1. Nagrodą główną w Konkursie jest Blender 1680W. G21 SMART Smoothie
Vitality o wartości 1 149 złotych brutto oraz zestaw produktów Colon o wartości
91,47 złotych brutto.
6.2. Nagrodą za drugie miejsce jest Blender BRAUN MQ 9087X MultiQuick 9 o
wartości 499 złotych brutto oraz zestaw produktów Colon o wartości 91,47 złotych
brutto.
6.2. Nagrodą za trzecie miejsce jest Blender NutriBullet Red 600 W o wartości 199
złotych brutto oraz zestaw produktów Colon o wartości 91,47 złotych brutto..
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6.4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie
spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie lub nie dostarczy w
terminie informacji, o których mowa w punkcie 3.8, osoba taka traci prawa do
nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej
nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
6.5. Sponsor wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z
nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.
6.6. Uczestnicy, którzy wygrają nagrody, zostaną poinformowani przez Autora bloga
poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza pod wpisem na blogu związanym z
konkursem oraz drogą poczty elektronicznej.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie bloga pod adresem:
https://www.olgasmile.com/pliki/colon/regulamin-konkursu-colon.pdf
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
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