Regulamin konkursu "Przygotowania do sezonu karpiowego"

1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego
Przemysław Mroczek, zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się 20.03.2018 roku i będzie trwać do 27.03.2018 roku. Konkurs
będzie trwał na portalu www.karpmax.pl i www.facebook.com/karpmax
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca na portalu www.karpmax.pl i
www.facebook.com/karpmax

2. Warunki uczestnictwa
2.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
2.3. Każdy może być uczestnikiem konkursu, spełniający punkt 2.1. niniejszego
regulaminu.
2.4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w punkcie 2.3 oznacza
akceptację wszystkich punktów regulaminu konkursu.
2.5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Zasady konkursu
3.1. Udział w konkursie
W konkursie weźmie udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa zawarte w
regulaminie, która opisze swoje przygotowania do rozpoczęcia sezonu karpiowego i prześle je

mailowo na adres redakcja@karpmax.pl z dopiskiem konkurs - rozpoczęcie sezonu, bądź
zamieści pod konkursowym postem na www.facebook.com/karpmax
3.2. Nagroda
Autor najciekawszego opisu otrzyma do firmy Dragon torbę z collerem na kulki i dipy, oraz
koszulkę z karpiem.
3.3. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.
3.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
3.5. Nagrody wysyła
DESIGN FISHING Sp. z o.o.
ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński
86-005 Białe Błota

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
4.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z
niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić
reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.
Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
4.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30
dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje
pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

