Regulamin konkursu „Rozpocznij rok szkolny z Raven”
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 11.09.2015 roku i będzie trwać do 17.09.2015 roku.
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23.09.2015 roku
2. Warunki uczestnictwa
2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Wystarczy, że prześlecie do nas zdjęcie ze swoich karpiowych, wakacyjnych wypadów. Może to być zdjęcie grupowe, pojedyncze, z rybą, bez ryby, na łódce, pontonie itd.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie oprócz nadesłania zdjęć, jest polubienie profilu sponsora konkursu - www.facebook.com/RavenFishingPL. Każdy może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Na zdjęcia czekamy do 17 września. 
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. Spośród wszystkich nadesłanych wybierzemy 5 finalistów. Jednego zwycięzcę wybierze Raven Fishing, jednego Karp Max, a spośród pozostałych trzech, jedno zdjęcie wybiorą na naszym Facebooku czytelnicy. Nagrodami będą zestawy wędkarskie ufundowane przez firmę Raven Fishing Polska. 
3.2. Lista zwycięzców pojawi się na portalu www.karpmax.pl w dn. 23.09.2015 r.
3.3. Organizator skontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową ze zwycięzcami
konkursu. 
3.4. 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.
3.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
3.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych do celów Konkursu, godzą się na upublicznienie opisów wraz ze zdjęciami,
oraz potwierdzają prawa autorskie do nich
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.

