REGULAMIN KONKURSU „NAJCIEKAWSZE STOISKO TARGÓW”
§ 1.
ORGANIZATOR
Konkurs „NAJCIEKAWSZE STOISKO TARGÓW” (dalej: „Konkurs") organizowany jest przez Grupa Wpr
Media Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Niecała 10/2, NIP 534 248 88 75 (dalej: „Organizator").
§ 2.
UCZESTNICTWO
1.
2.

3.

4.

Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art.22
Kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
c) jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu
wypełnienia kuponu ma ukończone 18 lat).
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Grupa Wpr Media Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin,
jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej
rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy Targów oraz członkowie ich rodzin, jak również
inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji targów. Przez członków najbliższej rodziny, o których
mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, dzieci i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3.
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs będzie przeprowadzany w Pruszkowie podczas odbywania się WPR Targów Nieruchomości & Wnętrz
17-18 marca 2018.
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§ 4.
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od dnia 17.03.2018, od godz. 10.00
Uczestnicy Konkursu mogą pozostawiać swoje zgłoszenie udziału w Konkursie na stoisku Organizatora
podczas Targów do dnia 18.03.2018, do godziny 16.00.
Wyłonienie Laureata Konkursu nastąpi 26.04.2018.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu wyłonienia Laureatów Konkursu 27.04.2018.
§ 5.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
Konkurs polega na wybraniu najciekawszego stoiska Targów i uzasadnieniu swojego wyboru.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odwiedzenie przez Uczestnika Konkursu Targów, pobranie
kuponu konkursowego ze stoiska Organizatora, Gazety WPR lub strony www.targi.pruszkow.pl,
wypełnienie go w czasie Targów oraz pozostawienie wypełnionego kuponu konkursowego na stoisku
Organizatora w czasie Targów (dalej: „zgłoszenie”).
Ważne są jedynie zgłoszenia dokonane zawierające wszystkie wymagane informacje, tj. zawierające
kompletnie wypełniony formularz.
Zgłoszenie zawiera:
a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu;
b) telefon kontaktowy;
c) oświadczenie w zakresie danych osobowych;
d) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu;
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e) wybór najciekawszego stoiska;
f) uzasadnienie swojego wyboru.
5. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia.
6. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest warunkiem koniecznym pozostawienia
zgłoszenia.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgoda
uczestnika na wykorzystanie danych osobowych obejmuje również udostępnienie tych danych podmiotom
współpracującym z Organizatorem.
8. Udział w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje.
9. Nagrody zostaną przyznane osobom, które wymyślą najciekawsze uzasadnienie wyboru stoiska.
10. W konkursie nie biorą udziału stoiska partnerów – Kawiarnia, Bawialnia, Informacja.
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§ 6.
PULA NAGRÓD W KONKURSIE
Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowa wycieczka, wyżywienie HB, standard 3*, możliwość zwiększenia
standardu po dopłacie (do ustalenia z biurem podróży). Nagrodę ufundowała grupa Wpr Media sp. z o.o., ul.
Niecała 10/2, 05-800
Laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym
Regulaminie.

§ 7.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE ORAZ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ
PRZEPROWADZENIA
KONKURSU
1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który wypełni kupon oraz wybierze najatrakcyjniejsze stoisko targów i w
najciekawszy sposób uzasadni swój wybór oraz spełni wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
2. Zwycięzca będzie wybierany spośród Uczestników, którzy wskazali stoisko, które uzyskało największą
liczbę głosów.
3. Najlepsze uzasadnienia wybierze komisja konkursowa w dniu 26.04.2018. W skład komisji wchodzi trzech
przedstawicieli organizatora Targów. Nagroda - I miejsce - dwuosobowa wycieczka do Grecji.

1.

1.

2.
3.

1.

§ 8.
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wpr24.pl, Gazecie WPR oraz na
stronie www.targi.pruszkow.pl – 27.04.2018 roku
§ 9.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
na piśmie, listem poleconym na adres, ul. Niecała 10/2, 05‐800 Pruszków, jednakże nie później niż 7 dni od
zakończenia Targów (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje doręczone Organizatorowi po tym
dniu nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia na poczcie.
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika i numer
telefonu zgodny z numerem, który Uczestnik umieścił na Kuponie Konkursowym, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm kurierskich oraz
Poczty Polskiej, a w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak
doręczenia reklamacji.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu dostępny jest od dnia 30 stycznia 2018 r. w Biurze Organizatora: (Pruszków, Niecała
10/2) oraz na stronie internetowej www.targi.pruszkow.pl
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Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach określonych w ust. 1.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno‐reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie
działania sprzeczne z Regulaminem.
Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane w formie pisemnej w Biurze Organizatora
(Pruszków, Niecała 10/2) w terminie do 10 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Konkursowa w terminie 10 dni od daty wpłynięcia reklamacji i
swojej decyzji poinformuje zgłaszającego reklamację drogą pocztową.
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