REGULAMIN KONKURSU
#omnom
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs #omnom, zwany dalej
„Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest napisanie najoryginalniejszej i najzabawniejszej
odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs odbywa się na blogu Troyann.pl.
§2
1. Organizatorem Konkursu jest Maciej Trojanowicz, zameldowany w Gdańsku przy
ulicy Partyzantów 101/13, 80-255, właściciel i autor bloga Troyann dostępnym pod
adresem internetowym http://troyann.pl/, zwany dalej Wydawcą.
2. Fundatorem nagród w Konkursie – trzech kuponów o wartości 50 złotych każdy do
wydania w serwisie Pyszne.pl - jest sto2 Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/11 50-570
Wrocław, zwany dalej Fundatorem.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Konkurs trwa od 1 do 5 lipca 2014 roku.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią zasady opisane w pkt III
niniejszego regulaminu.
§6
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 Fundatorem
Konkursu lub Wydawcą oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa.

§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawca. Dane osobowe
przekazane Wydawcy przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie
nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Wydawca.
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
• Dodać komentarz pod wpisem konkursowym odpowiadając na pytanie konkursowe:
Co najlepiej zamawiać z Pyszne.pl w trakcie oglądania meczu?
2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest utworzenie najciekawszej
odpowiedzi.
3. W Konkursie Wydawca nagradza trzy najciekawsze i najbardziej pomysłowe odpowiedzi.
Wydawca dokonuje subiektywnego i samodzielnego wyboru.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7 lipca 2014 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o
wygranej we wpisie konkursowym zamieszczonym na blogu Wydawcy.

IV. NAGRODY
§9
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów trzy kupony o wartości 50
złotych każdy do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl. Nagrody zostaną dostarczone
zwycięzcom drogą elektroniczną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Wydawca nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez
uczestników Konkursu.
2. Wydawca nie ponosi kosztów przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Wydawca może go wykluczyć na
każdym etapie Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Zasady Konkursu dostępne są na na blogu wydawcy we wpisie pod adresem:
http://troyann.pl/pyszne-pilkarskie-emocje-konkurs
6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.

