Regulamin Konkursu „Metamorfoza z PIXERS''
§ 1 Postanowienia ogólne
i.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Metamorfoza z
PIXERS'', zwany dalej “Konkursem”.

ii.

Organizatorem Konkursu jest PIXERS LTD, z siedzibą w Londynie pod adresem Kingston Road
590, SW208DN, Wielka Brytania. Partnerem Konkursu jest blog Design Your Life
(www.designyourlife.pl).

iii.

Konkurs odbywać się będzie na blogu Design Your Life w okresie od 10.12.2014 do 16.12.2014
do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

iv.

Fundatorem nagród jest PIXERS LTD.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
i.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym
samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia.

ii.

Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, które akceptują niniejszy Regulamin.

iii.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo).

iv.

Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3 Zasady Konkursu
i.

Konkurs rozpoczyna się dnia 10.12.2014 i trwa do 16.12.2014 do godz. 23:59.

ii.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
i.

iii.

Wkleić w komentarzu pod postem na designyourlife.pl informującym o konkursie link do
produktu z pixers.pl, którym uczestnik chciałby udekorować swój dom oraz opisać w jaki
sposób by to zrobił.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone wpisy, które:
i.

naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

ii.

naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

iii.

zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie

iv.

zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklama),

v.

naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie Konkursu.

§ 4 Nagrody w Konkursie
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń Organizator i Partner konkursu wybiorą dwóch
zwycięzców, których pomysły okażą się najciekawsze.
Nagrodą główną w Konkursie jest bon prezentowy do wykorzystania na zakupy w pixers.pl o
wartości 500 zł. Organizator przyzna dwie nagrody główne, tj. dwa bony. Zwycięzcy będę mogli
wykorzystać bony w ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania nagrody.
Lista laureatów zostanie opublikowana do dnia 23.12.2014 roku na blogu Design Your Life (w
formie aktualizacji we wpisie konkursowym).
Organizator przekaże nagrody drogą elektroniczną, wysyłając bony na adresy e-mail wskazane
przez autora bloga Design Your Life.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.

§ 5 Postanowienia końcowe:
i.
ii.

Regulamin znajduje się na stronie bloga Design Your Life.
Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

iii.

Wszystkie pytania i uwagi można kierować na adres: contact@pixers.pl, umieszczając w tytule

iv.

v.

e-maila nazwę Konkursu: “ Metamorfoza z PIXERS”. W treści należy uzasadnić przyczynę
reklamacji.
Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich
danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały
promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

