Regulamin konkursu „Imię dla Ludzika GetHelp.pl”

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursu jest GetHelp.pl
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Konkurs będzie trwać do dnia 19.06.2016 r.
4. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem fanpage GetHelp.pl na portalu Facebook.
5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa
określone w Regulaminie.
6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz
prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się
do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu
społecznościowym Facebook i jest Fanem profilu portalu GetHelp.pl na Facebook’u.
Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „LUBIĘ TO” na profilu portalu GetHelp.pl
i tym samym zyskała status Fana, oraz udostępniła publicznie post konkursowy.
2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń
związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
Nagroda główna: Tablet Lenovo Yoga Tab 3

2. Zdobywcą nagrody „głównej” zostanie osoba, która do 19.06.2016 r. (do godziny 22.00) prześle na
adres kontakt@gethelp.pl propozycję imienia dla Ludzika GetHelp.pl, które zostanie wybrane przez

organizatora i opublikowane na oficjalnym funpage-u GetHelp.pl, następnie udostępni post
konkursowy na swojej tablicy i zdobędzie największą ilość polubień („lajków”).
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy
Facebook w dniu 21.06.2016 r.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć
na wiadomość w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa
do nagrody.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.
6. Dostarczenie nagrody odbędzie za pośrednictwem Poczty Polskiej (jedynie na terytorium
Polski), a jego koszt pokrywa Organizator konkursu.

Dane osobowe uczestników konkursu
1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie swoich prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, niezbędnych do przekazania
nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z
późn. zm.).
REKLAMACJE
1.Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

