REGULAMIN KONKURSU „PASJONUJĄCY WPIS”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla blogerów „Pasjonujący
wpis”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie na stronie
www.imomo.pl w polu komentarza wybranego przez siebie wpisu (link). Wygrywa osoba,
która otrzyma najwięcej głosów. W przypadku równej liczby głosów, zwycięzcę wyłoni
organizator. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków firmy tołpa.
§2
Organizatorem Konkursu jest IMOMO ANNA ROMAŃCZUK („Organizator Konkursu”).
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i promowany:
na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź
określą się, jako fani profilu IMOMO TWÓRCZE MYŚLENIE W PRAKTYCE.
oraz na stronie bloga www.imomo.pl
§4
Dołączając do konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje organizatorowi.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia
lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem
Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§8
W konkursie bierze udział 15 pierwszych zgłoszonych do konkursu blogów.

IV GŁOSUJĄCY
§9
Głosujący na wpis mogą być tylko osoby pełnoletnie.
§ 10
Zagłosować można tylko na jeden wpis poprzez zamieszczenie numery wybranego artykułu w
polu komentarza pod wpisem opublikowanym w dniu 13.04.2016. Głosować będzie można
16.04.2016 r. do północy.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 11
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17.04.2016 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej: http://www.imomo.pl oraz https://web.facebook.com/czasIMOMO/
§ 12
Do konkursu można wysłać tylko jedno zgłoszenie.
§ 13
Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu

