REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI RZECZOWYMI
PT. „Konkurs KUP I WYGRAJ”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursów jest Reypol sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 5 24-123 Janowiec.
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. 1.3. W konkursie mogą brać
udział wyłącznie osoby fizyczne. Uczestnikami konkursów nie mogą być pracownicy Reypol
sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 5 24-123 Janowiec
1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu, Organizator powołał Komisję
Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie marki Reypol ogłoszonym w czerwcu przewidziane są następujące nagrody:
– 2 Rejsy katamaranem JANTAR na wyspę BORNHOLM z wycieczką autokarową po
wyspie dla 2 osób do wykorzystania do 15 września 2018
– 2 weekendy w pensjonacie SEROKOMLA w 24-123 Janowcu dla 2 osób
– 10 rodzinnych wejściówek do FUNPARK-u MAGICZE OGRODY w Trzciankach koło
Puław do wykorzystania do 30 września 2018
- 30 zestawów firmowych naszych produktów.
2.2. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
2.3. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu.
3. Zasady konkursu marki Reypol
3.1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien zakupić dowolny produkt firmy
Reypol. W wygranych produktach, pod nakrętką znajduję się kod z wygraną.
3.2. Uczestnik e-mail-em lub sms-em powinien wysłać swoje dane kontaktowe, oraz zdjęcie
nakrętki z wygranym kodem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach związanych z konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia
udziału w konkursie marki Reypol
3.3. Uczestnik może nadsyłać e-mail-em lub sms-em od 1 kwietnia 2018r. do 15 września
2018 r.
4. Inne postanowienia
4.1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z
regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie
danych jest warunkiem przekazania nagród.
4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji dotyczącej Konkursu drogą
elektroniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), na co Uczestnik
przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
4.5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
4.6. Uczestnik, który wygra nagrodę zobowiązuje się do podzielenia się wrażeniami z
wycieczki na Borholm, wizyty w Magicznych Ogrodach i w Pensjonacie Serokomla.

