Regulamin konkursu „Szczęśliwi czasu nie liczą” na blogu adreamerslife.pl
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Szczęśliwi czasu nie liczą” na blogu adreamerslife.pl (dalej: „Konkurs”) jest
Angelika Pińkowska, właścicielka bloga adreamerslife.pl, a sponsorem nagrody w postaci wybranego zegarka na
skórzanym pasku jest firm MIUGO
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej: „Regulamin”).
3. Konkurs jest prowadzony na blogu adreamerslife.pl
4. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu na blogu dnia 29.12.2017 do 13.12.2017 do godziny 23:59
(dalej: „Czas TrwaniaKonkursu”).
§ 2 Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. odpowiedzenie w komentarzu do posta kiedy szczęście jest tak duże, że przestajesz liczyć czas. Zadanie
zawarte jest we wpisie http://www.adreamerslife.pl/ szczesliwi-czasu-nie-licza-konkurs-wygraj-zegarek-miugolov opublikowanym w dniu 29.12.2017
b. opublikowanie odpowiedzi oraz linku do wybranego przez siebie zegarka ze skórzanym paskiem z kolekcji
MIUGO dostępnej na https://miugo.pl/. W konkursie do wygrania są wyłącznie zegarki na skórzanych paskach.
4. Jedna osoba może opublikować tylko jeden komentarz konkursowy.
5. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie
imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na blogu adreamerslife.pl i w kanałach komunikacji
Organizatora i Sponsora. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, jak i wysyłki nagród konkursowych.
6. Komentarze konkursowe dodane po upływie terminu określonego w § 1 pkt. 4 nie biorą udziału w Konkursie.
7. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, a w szczególności prace
a. zawierające elementy sprzeczne z prawem,
b. naruszające dobre obyczaje,
c. naruszające prawa osób trzecich,
d. sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. zawierające elementy godzące w dobre imię lub renomę autorów bloga, Organizatora lub Sponsora Konkursu,
f. zawierające treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
§ 3 Nagrody
1. Organizator nagrodzi 1 osobę (dalej: „Zwycięzcę”).
2. Nagrodą w Konkursie jest zegarek marki MIUGO wybrany i wskazany w komentarzu konkursowym. W
Konkursie można wygrać wyłącznie zegarek na skórzanym pasku.
3. W ocenie brane będą pod uwagę w szczególności: oryginalność, kreatywność i zgodność z tematem.
4. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z autorem bloga po ogłoszeniu wyników pod adresem
kontakt@adreamerslife.pl do 20.12.2017r. w celu ustalenia warunków przekazania nagrody.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 4, w określonym terminie lub
podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcom z przyczyn
zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub za
niemożność przekazania nagrody w terminie z powodu zdarzeń siły wyższej.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z
jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi
wyłonionemu według kryteriów określonych w pkt. 3.
8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości
nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z
części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje i wątpliwości można zgłaszać na adres mailowy kontakt@adreamerslife.pl
§ 5 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych
1. Jeśli Praca Konkursowa stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik oświadcza, że jest
jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace wyłącznie własnego autorstwa. Zabronione jest w
szczególności wykorzystywanie fragmentów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów.
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub praw do
znaków towarowych, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich do zdjęcia przesłanego do
Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Sponsorowi wszelkie koszty, które Organizator lub Sponsor
ponieśli w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji zdjęcia lub jego części.
4. Z chwilą wydania Nagrody, stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, przechodzą na Organizatora i
Sponsora bez ograniczeń wszystkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w
Konkursie i otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich
aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.adreamerslife.pl/szczesliwi-czasu-nie-licza-konkurs-wygrajzegarek-miugo-lov
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podawania przyczyn.

