REGULAMIN KONKURSU „Wakacje obsypane nagrodami!”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem KONKURSU jest EUROFLORIST SP Z O.O., z siedzibą w Poznaniu 61-366
przy ul. Bystrej 7.
1.2. Konkurs „Wakacje obsypane nagrodami!” jest dalej zwany Konkursem.
1.3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lipca 2010 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2010 r.
1.4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na złożeniu
zamówienia na stronie http://twojekwiaty.pl
1.6. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
- Regulamin – niniejszy regulamin
- Konkurs – konkurs opisany w ust. 1.5
- Użytkownik – osoba fizyczna, składająca zamówienie w serwisie internetowym: twojekwiaty.pl
- Uczestnik konkursu – Użytkownik który złożył zamówienie w serwisie internetowym:
twojekwiaty.pl
II. Zasady uczestnictwa w konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które złożyły
zamówienie na http://twojekwiaty.pl i które w dniu dokonania zgłoszenia do
konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na zlecenie organizatora.
2.3. Użytkownicy Konkursu mogą wziąć udział w Konkursie po złożeniu zamówienie na stronie
http://twojekwiaty.pl w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
2.4 .W Konkursie można wziąć udział kilkakrotnie. Dana osoba może wziąć udział w konkursie tyle
razy, ile razy złoży zamówienie na stronie http://twojekwiaty.pl
2.5. Udział w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które nie dotarły do
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
uczestnika konkursu.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
prawa do nagrody.
III. Zasady przyznawania nagród konkursowych
3.1. Zadaniem Uczestników konkursu jest złożenie zamówienie na stronie http://twojekwiaty.pl w
okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
3.2. Zwycięzcą konkursu zostaną osoby, które będą wylosowane spośród wszystkich zgłoszeń do
konkursu. Losowanie odbędzie się dnia 1 września 2010 r. w siedzibie Euroflorist Sp. Z.o.o. przed
komisją.
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z
przedstawicieli organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia listy
nagrodzonych uczestników konkursu i na jej podstawie przyzna nagrody konkursowe, stosownie
do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności komisji zostanie sporządzony protokół, z
wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.4. W konkursie zostanie przyznanych 20 nagród książkowych.
3.5. Komisja Konkursowa zwana dalej KOMISJĄ została powołana przez ORGANIZATORÓW w
dwóch osobach:
Andrzej Świderski
Aleksandra Godlewska

3.4. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się
w dniu 1 września 2010 roku, w siedzibie Euroflorist Sp. Z.o.o.
3.5. W Konkursie nagrodzonych zostanie 20 uczestników Konkursu.
3.6. Nagrody, określone w pkt 3.4. powyżej nie podlegają wymianie na ich równowartość w
pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
3.7. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie http://twojekwiaty.pl
najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w
pkt 3.3 niniejszego Regulaminu.
4.2 Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości
e-mail lub telefonicznie i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej
wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o
wygranej.
4.3 Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców drogą pocztową.
Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres
zamieszkania z kodem pocztowym.
4.4 Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na
stronach http://twojekwiaty.pl Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie
http://twojekwiaty.pl po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku
możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach
Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej nagrody.
4.5 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki konkursu.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody
z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
V. Dane Osobowe
5.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
5.2. Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane w celu wywiązania się
przez Organizatora ze zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu.
5.3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych określonych w
niniejszym Regulaminie, przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych
firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
5.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska
oraz miejscowości zamieszkania uczestników, jeżeli zostaną on zwycięzcami Konkursu.
VI. Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://twojekwiaty.pl
6.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe związane z konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
6.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu, jeśli nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników.
6.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem i będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

