REGULAMIN KONKURSU „DOMOWO - POMYSŁOWO”
(dalej jako „REGULAMIN”)

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji konkursu organizowanego przez
Salony Meblowe Meble Olimp.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu są Salony Meblowe Meble Olimp.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie 8.01.2021 – 20.01.2021 r.
3. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: kontakt@mebleolimp.pl.
4. Osoby, które zostaną wyróżnione w konkursie, wyrażają zgodę na dodanie zdjęć konkursowych wraz z
danymi osobowymi (imię i nazwisko) na Facebookowym profilu Meble Olimp.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego profilu salonów
meblowych Meble Olimp na portalu Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie
www.mebleolimp.pl.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze
Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

III. NAGRODY
1. Konkurs polega na wysłaniu zdjęciaukazującego kreatywne spędzenie ferii w domu z dziećmi na adres
mailowy kontakt@mebleolimp.pl. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz nr
telefonu) oraz nazwę profilu na Facebooku (o ile różni się ona od imienia i nazwiska podanego w mailu).
2. Organizator konkursu wybierze 3 najciekawsze zgłoszenia spośród wszystkich nadesłanych.
3. Najbardziej ocenianą cechą prac jest ich kreatywność i oryginalność.
4. Nagrodami w Konkursie są gry planszowe Pierwsza pomoc.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 23 stycznia na Facebookowym profilu Meble Olimp.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Salony Meblowe Meble Olimp zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

