
REGULAMIN KONKURSU

§1

1. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  Regulaminem)  określa  zasady  przeprowadzenia

Konkursu "Wygraj organizację wesela swoich marzeń" (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest: Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63

59-220 Legnica NIP 611 263 45 69

§2

1. Konkurs trwa od dnia 26.01.2015 r. do dnia 15.02.2015 do godziny 16.00. 

2. Wyłonienie  zwycięzców  i  ogłoszenie  wyników  nastąpi  w  dniu  15.02.2015  r.  podczas

„Targów ślubnych” w Pasażu Grodzkim ul. Grodzka 3 w Jeleniej Górze na III piętrze.

§3

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być  pełnoletnie  pary,  które  planują ślub w terminie  do

31.12.2016,  zwanych dalej Uczestnikami; 

2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie

mogą  wziąć  udział  w  Konkursie  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  przedstawiciela

ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

3. W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy  Organizatora  biorący  udział  

w  organizacji  i  przeprowadzaniu  Konkursu  ani  członkowie  ich  rodzin  (do  II  stopnia

pokrewieństwa lub powinowactwa).

§4

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I – nadesłanie na adres info@wande.net.pl, w terminie od 26.01.2015 do 08.02.2015 r.

opisu swojego wymarzonego, ale i nietypowego wesela;



Forma opisu jest dowolna (opis, foto, film etc.), nie mniej jednak, pod uwagę będzie brana

pomysłowość, oryginalność i przebojowość wymarzonego dnia ślubu.

Jury spośród nadesłanych prac, wybierze 3  najciekawsze, których autorów zaprosi do udziału

w II etapie konkursu. 

Informacja o wyborze Uczestników/Par, które zostaną zaproszone do II etapu pojawi się na

stronie  Konkursu  https://  www.facebook.com/pages/  Targi-ślubne-Jelenia-

Góra/1594479060764574 w terminie do 12.02.2015 r. Wyłonieni Uczestnicy/ Pary zostaną

również poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem drogi email.

Etap II – Uczestnicy/Pary wyłonieni w I etapie konkursu zostaną zaproszeni do udziału w

dalszej  części  Konkursu,  która  będzie  miała  miejsce  w  dniu  15.02.2015  r.  w  godzinach

między 16.00 a 19.00 podczas odbywających się Targów Ślubnych na III piętrze w Pasażu

Grodzkim.

Uczestnicy w II etapie staną do Konkursu wiedzy o partnerze/partnerce.

Para, która uzyska największą ilość punktów, zdobędzie główną nagrodę.

§5

1. Nagrodą w Konkursie  jest  nieodpłatna  usługa  doradcza  w zakresie  organizacji  wesela

marzeń wraz z koordynacją uroczystości przez konsultanta ślubnego agencji ślubnej W&E

Dekoracje  i  organizacja  imprez  z  Jeleniej  Góry.  Poprzez  nieodpłatną  usługę  należy

rozumieć zwolnienie z opłaty na rzecz agencji. Koszt usługodawców pracujących podczas

ślubu i wesela ponosi nagrodzony Uczestnik/Para.

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, jest niezbywalna i możliwa do realizacji tylko

do dnia 31.12.2016 r. 

3.  Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 1

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.

z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

§6

1. Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  administratorem

danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych przez



niego w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator. Dane te będą przetwarzane

przez  ww.  administratora  w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  Konkursu.  Uczestnik

wyraża  również  zgodę  na  przetwarzanie  ww.  danych  osobowych,  w  rozumieniu

przepisów o ochronie danych osobowych, dla celów statystycznych i marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich

poprawiania.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na przekazanie praw autorskich na rzecz

organizatora.  Uczestnik  wyraża  również  zgodę,  w  przypadku  nagrodzenia  pracy,  na

publikację jej na stronie i/lub FB Pasażu Grodzkiego  w oryginalnej lub skróconej wersji.

3. Uczestnik  oświadcza,  że  jest  autorem  opisu.  Uczestnik  ponosi  wyłączną

odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr

osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko

Organizatorowi  zobowiązuje  się  do  całkowitego  zaspokojenia  roszczeń  osób  trzecich

oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu

§ 7 
Z myślą o harmonijnym przebiegu Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w

niniejszym regulaminie.


