Regulamin Konkursu dla Kibiców RC Arka Gdynia
§1
1. Organizatorem Konkursu dla Kibiców RC Arka Gdynia (dalej Konkurs) jest EURO STYL Sp. z o.o.
S.K.A z siedzibą w Gdańsku (80-175), przy ulicy Leszczynowej 6 zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 21.03.2013 r i trwa do 30.04.2013 r. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi do 8 maja 2013 r.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele
Organizatora.
5. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
§2
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap trwający od 21.03.2013 do
22.04.2013 polegać będzie na zbieraniu zgłoszeń od Uczestników. Zgłoszenia zawierające
imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika należy przesłać w ww.
terminie na adres: konkurs-rugby@eurostyl.com.pl. W drugim etapie Konkursu Uczestnicy
będą mieli odpowiedzieć na pytania związane z firmą Euro Styl, które zostaną przesłane
Uczestnikom na wskazany przez nich adres e-mail w dniu 26.04.2013. Pytania konkursowe
przesłane zostaną wszystkim Uczestnikom w tym samym momencie.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną pierwsze trzy osoby, które odeślą (drogą elektroniczną na
adres konkurs-rugby@eurostyl.com.pl) prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania.
3. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i
akceptuje jego warunki.
4. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie do Konkursu zawierające m.in. jego adres e-mail, wyraża
zgodę na dodanie jego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera serwisu
www.eurostyl.com.pl i na otrzymywanie od firmy Euro Styl Sp. z o.o. S.K.A informacji
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail w terminie z
winy dostawców usług teleinformatycznych, awarii etc.
§3
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu do dnia
8 maja 2013 r. Informacja o Zwycięzcach zawierająca ich imiona i nazwiska znajdzie się
również na stronach www.eurostyl.com.pl oraz www.arkarugby.pl.
2. Organizator ufundował dla Zwycięzców Konkursu nagrody w postaci bonów do sieci
sklepów Intersport o wartości 250 złotych każdy.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
§4
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1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.eurostyl.com.pl i
www.arkarygby.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, jeśli nie będą się one wiązały z
pogorszeniem warunków Konkursu.
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