Regulamin Konkursu „Do czego potrzebny Ci oscyloskop?”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Do czego potrzebny
Ci oscyloskop?”.
2. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu
cywilnego jest MEDIA PAKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Białymstoku przy ul. Żurawiej 71 lok. 2.12, 15-540 Białystok, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417352, NIP: 5423224778; REGON:
200689219.
3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu elektroonline.pl pod adresem:
http://www.elektroonline.pl/
4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.elektroonline.pl/regulaminkonkursu.pdf

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.11.2016 r. od momentu publikacji newsa konkursowego i
kończy się w dniu 13.12.2016 r.
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne za pośrednictwem prywatnego konta
zarejestrowanego na portalu elektroonline.pl.
7. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm
współpracujących w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału
członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo).
§ 3 Zasady
9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie: Do czego
potrzebny Ci oscyloskop? Jak wykorzystujesz go w swojej pracy? Odpowiedź Uczestnika
powinna zostać opublikowana w postaci wpisu na blogu elektroonline.pl dodawanego pod
adresem: http://www.elektroonline.pl/dodaj_wpis
10. Do publikacji odpowiedzi konieczna jest uprzednia rejestracja konta w portalu elektroonline.pl
§ 4 Nagroda
11. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci oscyloskopu ręcznego marki TENMA
model 72-9355.

12. O wyniku Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na portalu elektroonline.pl w formie
komentarza pod konkursowym newsem. Zwycięzca otrzyma dodatkowo prywatną wiadomość za
pośrednictwem portalu elektroonline.pl.
13. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 r. biorąc
pod uwagę jakość, pomysłowość, kreatywność odpowiedzi.
14. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora adres wskazany przez zwycięzcę konkursu.
15. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku kontaktu ze zwycięzcą po upływie 7 dni
Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zwycięzcę.
16. Podatek dochodowy od Nagrody pokrywa w całości Organizator Konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe
17. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego
Regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym wydania Nagród i
rozpatrzenia reklamacji Uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w Konkursie.
18. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:
biuro@elektroonline.pl, w tej samej formie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
19. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3osobowa komisja powołana przez Organizatora.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr
141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r.
poz. 27).

