Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod patronatem portalu osesek.pl
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Organizatorem Konkursu i sponsorem nagród (dalej „Konkurs”) jest firma osesek.pl zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 4855, NIP 521-116-95-95	
  (dalej „Organizator”).
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).
Konkurs jest prowadzony na stronie www.osesek.pl we wskazanym miejscu (zwanym dalej: „Miejscem
Konkursu”).
Konkurs rozpoczyna się w dniu 08/06/2015 15:00:00 a kończy dnia 12/06/2015 o godz. 23:59:59 (dalej: „Czas
trwania Konkursu”).
Opublikowane przez Uczestnika wypowiedzi zwane są dalej „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po czasie
trwania konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu
osób trzecich.
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które wykażą się kreatywnością i udzielą odpowiedzi na zadanie
konkursowe we wskazanym miejscu.
Zadaniem Uczestników jest: umieszczenie w komentarzu (zwanym „Miejscem Konkursu”) odpowiedzi na
zadanie konkursowe.
Zadanie konkursowe: Każdego dnia jako rodzic wykonujesz wiele różnych zadań i doświadczasz różnych
sytuacji - napisz w komentarzu jaką jedną supermoc rodzica chciałabyś/chciałbyś podsiadać i dlaczego.
Zgłoszenie konkursowe należy dodać pod wpisem o konkursie na stronie www.osesek.pl korzystając z
mechanizmu komentarzy, logując się z wykorzystaniem jednej z dostępnych opcji.
W Konkursie Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom, wyłonionym przez Komisję Konkursową. Decyzja
komisji jest ostateczna i nie podlega reklamacjom.
Nagrodami w Konkursie są: trzy zestawy zawierające: zabawkę do fotelika lub wózka, książkę z wierszykami
„Cynamon i Trusia. Wierszyki na okrągły rok”, śniadaniówkę zwierzątko, zabawkę z metkami
Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie
przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od
podatku dochodowego.
W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym
Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
Nie ma możliwości wymiany nagrody na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego ani zamiany na inną nagrodę.
Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie Zgłoszenia, ale ma
prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie.
Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.osesek.pl w ciągu 7 dni od
zakończenia konkursu. Wskazani nagrodzeni w ciągu 7 dni powinni podesłać swoje dane na podany w informacji
adres e-mail. W przypadku nie zgłoszenia w ciągu 7 dni nagroda przepada.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników
Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości
oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu
Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę
dostarczenia nagrody. Nagroda wysyłana jest wyłącznie na adres na terenie Polski.
Przesłanie Zgłoszeń przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami wypowiedzi i w
żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, w tym prawa do
wizerunku. Uczestnik przesyłając zgłoszenie wyraża zgodę na jego bezterminowa publikację bez odrębnego
wynagrodzenia oraz wykorzystania zgłoszenia w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na
wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo
egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania,
wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w
szczególności poprzez Internet), modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko do celów związanych z
realizacją niniejszego konkursu a ich podanie przez Uczestnika jest dobrowolne, przy czym podanie
prawidłowych danych jest warunkiem uzyskania nagród. Organizator ma prawo udostępnić te dane osobom i
podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców
konkursu, doręczenia nagród, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, wysyłania emailem informacji związanych z konkursem.
Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.osesek.pl

