
Regulamin konkursu.  
1. Organizator i czas trwania konkursu 
1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego, zwany 
dalej „Organizatorem”. 
1.2. Konkurs rozpocznie się18.02.2011 roku i będzie trwać do 28.02.2011 roku. 
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 02.03.2011 roku 
2. Warunki uczestnictwa 
2.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”). 
2.2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora. 
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest założenie pełnego konta na portalu 
społecznościowym karpmax.pl  określonym w regulaminie terminie. 
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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 
przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Użytkownika. 
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawidłowych danych skutkuje 
odebraniem prawa do nagrody. 
2.7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Zasady konkursu 
3.1. Udział w konkursie weźmie każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa zawarte w 
regulaminie. 
3.2. Uczestnik, który założy pełne konto na portalu spolecznosciowym weźmie udział w 
losowaniu nagród. 
3.3. Spośród osób, które spełnią wymagania konkursu zostanie wylosowanych 30 osób, 
które otrzymają zestawy akcesoriów i przynęt karpiowych. 
3.4. Lista zwycięzców pojawi się na portalu karpmax.pl w dn. 2.03.2011 r. 
3.5. Nagrody rozesłane będą poczta do 11.03.2011r. 
3.6. Nagrody 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.  
3.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. 
3.8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając 
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 
3.9. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że 
wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają 
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie. 
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. 
 


