Regulamin konkursu „Sudoku" w kwartalniku "Świat Opieki" wyd. październik/listopad/grudzień

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Sudoku” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma „Avoria
Biuro 24 Sp. z o.o. s.k." z siedzibą w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 4/6, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665597, posiadająca numer NIP
7010669381, REGON 366646862 (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.avoria.com.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy
organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:
5 x zestaw prezentowy Avoria: parasol, kubek, 3 długopisy, teczka, torba papierowa, torba
materiałowa, karteczki firmowe
1.7. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
1.8. Realizatorem technologicznym jest Organizator (dalej zwany „Realizatorem”).
1.9. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech
przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem
postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w
Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają
większością głosów.

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na łamach kwartalnika "Świat Opieki". Ogłoszenie o Konkursie
ukaże się w wydaniu nr 1 (październik/listopad/grudzień).
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 05.10.2018r. do 29.12.2018 r.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na Facebooku, stronie internetowej www.avoria.com.pl

oraz w kolejnym numerze kwartalnika w terminie nie później niż do dnia 06.01.2018r.

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o
zasadach Konkursu, nagrodach oraz ramach czasowych Konkursu, jak również wskaże link do strony
internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.
3.2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie przesłanych
rozwiązań przez stronę internetową.
3.3. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie
(polegającego na poprawnym rozwiązaniu zagadki „sudoku”) i na wysłaniu przez formularz na stronie
internetowej www.avoria.com.pl rozwiązania zadania konkursowego (zdjęcie, bądź skan rozwiązania).
Uczestnik ma obowiązek przesłać czytelne rozwiązanie, wypełniając uprzednio formularz, gdzie poda
swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz środek transportu (bądź inne miejsce), w
którym nabył kwartalnik. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.4 Laureaci Konkursu w liczbie 3 osób zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników Konkursu,
którzy w czasie trwania Konkursu nadesłali w formularzu poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.
Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie, tj. przesłać rozwiązanie zadania konkursowego,
dowolną ilość razy, jednakże może wygrać tylko jedną nagrodę, i to niezależnie od ilości przesłanych
formularzy.
3.6. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie numeru telefonu lub telefonów,
imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz miejsca nabycia kwartalnika. Miejsce zamieszkania zostanie
podane dopiero w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej, na który ma zostać wysłana
nagroda.
3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu
komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy
przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego
własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych
osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

IV. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu

w terminie najpóźniej do dnia 06.01.2018r.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od
daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu
zamieszkania poprzez wysłanie wiadomości SMS zawierającej wyżej wymienione dane do Organizatora,
jeżeli drogą SMS-ową zostali powiadomieni o wygranej, albo o ich podanie w czasie rozmowy
telefonicznej, jeżeli powiadomienie o wygranej nastąpiło telefonicznie. W przypadku powiadomienia o
wygranej drogą SMS, laureat powinien odesłać SMS-a z podaniem imienia i nazwiska i adresu
zamieszkania w terminie 4 dni od chwili jego otrzymania. Koszty rozmów telefonicznych z laureatami
pokrywa Organizator.
4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu
zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna
nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt
Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie
35 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do
dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej,
na adres Organizatora: Avoria Biuro 24 Sp. z o.o. s.k., 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 4/6, z dopiskiem
o treści:„Reklamacja – Konkurs Sudoku, kwartalnik "Świat Opieki", nr 1".
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników
na podstawie Regulaminu.
5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w
reklamacji.

