Wielkie rozdawnictwo bambusowych słomek - konkurs
Regulamin konkursu
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga prostemiasta.pl
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która skomentuje konkursowe zdjęcie w serwisie
Facebook lub Instagram, zgodnie z zasadami konkursu.
3. Konkurs jest organizowany w Polsce na profilu @prostemiasta w serwisach Facebook i Instagram.
4. Celem konkursu jest propagowanie idea zero waste oraz używanie wielorazowych słomek jako
zamiennika jednorazowych.
5. Konkurs trwa od 20 czerwca do 30 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.
§2 Zasady, przebieg konkursu i wyłonienie zwycięzców
1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu odpowiedzi na pytanie (w dowolnej formie:
komentarza, zdjęcia, pracy graficznej, filmu) pod konkursowym zdjęciem.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych, która
prawidłowo wykona zadanie konkursowe.
3. Organizator wybierze osiem osób (3 nagrody główne oraz 5 nagród drugiego stopnia), które
zostaną nagrodzone.
4. Wypowiedzi zawierające słowa lub zwroty powszechnie uważane za obraźliwe, lub nawiązujące do
treści: erotycznych, pornograficznych, nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści nie będą brały
udziału w konkursie oraz zostaną zablokowane.
5. Wyniki zostaną publicznie ogłoszone 2 lipca w poście na blogu prostemiasta.pl. Organizator
zamieści w nim nagrodzone odpowiedzi na pytanie wraz z imieniem osoby nagrodzonej na portalu
Facebook lub nazwą profilu osoby nagrodzonej z serwisu Instagram. Informacja o opublikowaniu
postu zostanie umieszczona na Facebooku i Instagramie.
6. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość prywatną w serwisie, w którym zgłosili się do konkursu.
7. Nagroda zostanie przesłana pocztą, po wcześniejszym podaniu organizatorowi przez zwycięzcę
adresu do wysyłki na terenie Polski.
§3 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie jest 8 zestawów słomek, w tym: 3 duże zestawy (6 szt słomek, etui oraz
czyścik) oraz 5 zestawów małych (3 szt słomek oraz czyścik) marki Bambaw, które są własnością
organizatora.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę
3. Nagrody nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie
4. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę
5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im

przyznane, są wyłączone.
6. Zwycięzca odpowiada za przekazanie organizatorowi poprawnych danych do wysyłki nagrody.
7. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty w ciągu 14 dni od ogłoszenia
wyników.
§4 Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne i wiąże się w jednoczesnym zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu, w tym umieszczenia udzielonej odpowiedzi, jeżeli zostanie wybrana jako
zwycięska, na blogu prostemiasta.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
3. Organizator nie odpowiada za treści publikowane przez uczestnika, a uczestnik oświadcza,
że publikowane przez niego treści są jego własnością.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. O grach losowych
i zakładach wzajemnych.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy
Facebook lub Instagram lub z nimi związane.

