
Regulamin konkursu 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Feszyn.com. Sponsor nagródy: Joanna Kłosińska SENSAR 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi wżycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i 

obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

3. Konkurs odbywać się będzie od 30 marca do 8 kwietnia 2019r. Do północy. Wyniki zostaną 

opublikowane do 10 kwietnia na portalu Feszyn.com 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie 

ich rodzin oraz osoby im najbliższe. 

2. Aby przystąpić do Konkursu należy, przesłać na maila ewelina@feszyn.com odpowiedź na pytanie: 

Dlaczego właśnie Ty powinnaś pojawić się na szkoleniu Akademia Wedding Plannera!? 

3. W mailu oprócz odpowiedzi powinno znaleźć się: 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu uczestnika (do wiedzy organizatorów) 

III. OCENA UCZESTNIKÓW 

1.Oceniane są przede wszystkim: pomysłowość i kreatywność. 

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 odpowiedź. 

 

IV NAGRODY 

1. Do wygrania 1 zaproszenie, na całodniowe warsztaty Agademii Wedding Plennera, które odbędzie 

się 15 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 16.00 w Oranżerii Hotelu Grape we Wrocławiu 

2. Zwycięzca o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo. 

3. Nie ma możliwości, wymiany nagrody na nagrodę pieniężną, rzeczową, na zmianę terminu czy 

miejsca itp. 

4. Uczestnik we własnym zakresie organizuje przyjazd na Akademię oraz powrót. 

5. Nie oferujemy noclegu. 

6. Udział należy potwierdzić  do 13 kwietnia. 

 

 

 

mailto:ewelina@feszyn.com


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz publikacji wyników Konkursu 

3. Przekazane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu 

 

   


