Regulamin Konkursu
„Najpiękniejsza Para Elbląskich Studniówek 2017”
I. Organizacja konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsza Para Elbląskich Studniówek 2017” (zwany dalej
„Konkurs”) jest Agencja Reklamowa GABO s.c. - Elbląg, ul. 12 lutego 25, wydawca
serwisu info.elblag.pl (zwany dalej „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Dane osobowe przetwarzane i zbierane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs trwa od dnia 02.03.2017 godz. 10:00 do dnia 16.03.2017 godz. 21:00.
2. Uczestnikami Konkursu są pary, biorące udział w studniówkach w 2017 roku, które
zwyciężyły w konkursach zorganizowanych przez Organizatora w wybranych elbląskich
szkołach.
3. Konkurs polega na głosowaniu na Uczestników Konkusu poprzez wysłanie SMS pod nr.
71601 w treści wiadomości wpisując prefix NPS oraz nr uczestnika odzielone kropką (np.
NPS.12). Koszt 1 SMS to 1 zł netto (1,23 zł brutto). Głosowanie SMS odbywa się za
pomocą systemu informatycznego firmy "BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o." Sp. k. ul.
Żwirki 17, 90-539 Łódź.
4. Na każdego Uczestnika z jednego numeru telefonu można oddać dowolną ilość głosów
SMS.
5. Wygrywa Uczestnik, który uzyska największą ilość głosów SMS.
6. W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez dwóch lub więcej Uczestników o
zwycięstwie decyduje data wpływu ostatniej wiadomości SMS. Wygrywa Uczestnik, na
którego głos zostanie zarejestrowany jako ostatni w systemie informatycznym firmy "BILD
PRESSE POLSKA Sp. z o.o." Sp. k. ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź. Sprawdzenia dokonuje się
na podstawie listy oddanych głosów w konkursie.

III. Nagrody
1. Zwycięska para, która zdobędzie I miejsce, otrzyma nagrody:
◦ dwa kursy prawa jazdy ufundowane przez Wyższą Szkołę Jazdy mieszczącą się przy ul.
Robotniczej 197 w Elblągu (dawna Sskoła Podstawowa nr 5) - tel. 66777444,
730767678
◦ dwa power banki ufundowane przez sklep komputerowy K&M mieszczący się na
pasażu handlowym przy ul. Hetmańskiej 3 K

◦ dwa karnety open na miesiąc (na wszystkie zajęcia) do Jump Fitness Maciej Skrobotun
2. Po ogłoszeniu wyników i poinformowania o tym zwycięzców, za pośrednictwem serwisu
info.elblag.pl nagrodę należy odebrać w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu.
W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody w podanym terminie – nagroda zostanie
przyznana kolejnej parze (Uczestnikowi Konkursu) z największą ilością zdobytych głosów.
Para , która nagrody nie odbierze, zostanie o tym fakcie poinformowana na stronie serwisu
info.elblag.pl
3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę oraz na inną nagrodę
4. Organizator zastrzega sobie, że zwycięzca Konkursu nie może przenosić praw z wygranej
Nagrody na osoby trzecie.
5. Koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr
80 poz. 350 z późn. zm.) pokrywa Uczestnik- Zwycięzca Konkursu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronie
Konkursowej info.elblag.pl w artykule ogłaszającym rozpoczęcie Konkursu
2. Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia
Konkursu.
4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków
Konkursu.
5. Reklamacje w sprawie organizowanego Konkursu należy przesyłać pisemnie do
Organizatora w terminie 3 dni od momentu ogłoszenia wyników
6. Reklamacje należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Organizator lub dostarczyć
osobiście do siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres
zgłaszającego reklamację kontakt telefoniczny oraz jej krótki opis. Reklamacje nie
zawierające tych danych nie będą rozpatrywane
7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 02-03-2017.
8. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

Wydawca Elbląskiego Dziennika Internetowego info.elblag.pl

