
REGULAMIN KONKURSU 

Zagraj w pi  z Euro MTG w 2012 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazw  "Zagraj w pi  z Euro MTG w 2012" i jest 
zwany dalej: "Konkursem". 

2.Organizatorem Konkursu jest EURO MTG Marcin Ga  wydawca serwisu 
mieszkaniezpomyslem.pl zwany dalej „Organizatorem” 

3. Fundatorzy Nagród: 

FERRO Spó ka Akcyjna, ul. Przemys owa 7, 32-050 Skawina, www.ferro.pl 

Terma Technologie Sp z o.o., Czaple 100, 80-298 Gda sk, www.termatechnologie.com 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wy cznie w Internecie, na stronie 

mieszkaniezpomyslem.pl w dniach 04 czerwca 2012 roku do 04 sierpnia 2012 do godziny 
23:59:59 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mo e by  ka da osoba fizyczna, która: 

a) posiada pe  zdolno  do czynno ci prawnych. Osoby ograniczone w zdolno ci do 
czynno ci prawnych bior  udzia  w Konkursie za zgod  swojego przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna prawnego; 

b) nie jest pracownikiem EURO MTG 

c) nie jest pracownikiem FERRO Spó ka Akcyjna 

d) nie jest pracownikiem Terma Technologie Sp z o.o. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czne spe nienie nast puj cych warunków: 

a) osoba bior ca udzia  w Konkursie musi posiada  status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 
1,1a,1b,1c. 

b) wys anie zg oszenia jest równoznaczne z akceptacj  warunków konkursu. 

c) wyrazi zgod  na przetwarzanie danych osobowych oraz zgadzaj  si  na dodanie adresów 
mailowych do bazy mailingowej 

§ 3. NAGRODY 

1.Nagrodami w Konkursie s : 



I NAGRODA: Akcesoria bambusowe z natryskiem Quadro i pi  Adidas 2012 

K04F Dozownik na myd o, K19F Lusterko, K17F Pojemnik Kosmetyczny, K16F Kubek na 
szczoteczki, K15F Uchwyt na papier, K08F Podwójny wieszak na r czniki, K03F Kubek, 
K14F Szczotka, N110 Natrysk przesuwny 1 funkcyjny 

II NAGRODA: BRT2VL Bateria umywalkowa stoj ca Torino Verde Line oraz N110 Natrysk 
przesuwny 1 funkcyjny Quadro 

III NAGRODA: BRT2VL Bateria umywalkowa stoj ca Torino Verde Line 

NAGRODA SPECJALNA: Grzejnik modu owy Neo 

za sprawno  urz dze  odpowiadaj  Fundatorzy. 

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie s  Uczestnicy, którzy: 

w dniu od 4 czerwca do 4 sierpnia 2012 r. prze  na adres 
konkurs@mieszkaniezpomyslem.pl prawid ow  odpowied  na pytania: 

a. N którym stadionie rozegrany zostanie pierwszy mecz podczas EURO 2012? 

b. Która dru yna jako pierwsza zagra przeciwko reprezentacji Polski? 

c. Kto jest Gospodarzem turnieju EURO 2012?  

oraz u  has o dopinguj ce reprezentacj  Polski w pi ce no nej na EURO 2012 

3. Jedna osoba mo e zdoby  nagrod  tylko raz w ramach ca ego Konkursu. 

5. Celem zapewnienia prawid owej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powo uje 
specjaln  komisj  konkursow . Wszelkie w tpliwo ci dotycz ce zasad Konkursu, 
postanowie  jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poczt  elektroniczn  w przeci gu  
7 (siedmiu) dni roboczych od zako czenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie 
Konkursu adres e-mail. 

7. Celem potwierdzenia woli przyj cia nagrody, powiadomiony laureat powinien 
odpowiedzie  poczt  elektroniczn  na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 
(pi ciu) dni od dnia wys ania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. 

8. Za przekazanie nagród zwyci zców odpowiedzialna b dzie Organizator konkursu 

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udzia u w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru  
tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezb dnych do przekazania nagród. 



2. Przyst puj c do Konkursu i akceptuj c niniejszy regulamin Uczestnik wyra a tak e zgod  
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane b  
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w zwi zku z wydaniem 
nagród. 

§ 5. POSTANOWIENIA KO COWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowie  niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wp ynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególno ci 
zmian terminów poszczególnych czynno ci konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 
Zmieniony Regulamin obowi zuje od czasu opublikowania go na stronie 
www.mieszkaniezpomyslem.pl 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki by  og aszany 
Regulamin. 

3. Ewentualne kwestie sporne powsta e w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane b  
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w ycie z dniem og oszenia Konkursu. 

5. Organizator ma prawo do publikacji danych i wizerunku Laureatów w materia ach 
promocyjnych konkursu oraz materia ach promocyjnych portal mieszkaniezpomyslem.pl. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wpisanie przez uczestników Konkursu 
nieprawid owych danych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nag ego odwo ania/zako czenia konkursu. 

8. Organizator automatycznie nabywa nieodp atnie prawa autorskie i prawa pokrewne od 
uczestników konkursu do wybranych hase  dopingujacych zgodnie z pkt. 2, § 3, co daje mu 
mo liwo  do wykorzystania go do dowolnych celów komercyjnych na wszelkich 
istniej cych no nikach.   

 


