
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Viperprint Sp. z o.o., ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie 

reklamaidruk.blogspot.com w dniach 20.11-23.11.2015 (do godziny 14:00:00). 

 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego;  

b) nie jest pracownikiem Viperprint Sp. z o.o.; 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Viperprint Sp. z o.o. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

 

3. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz z odpowiedzią. 

 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1.Nagrodą główną w Konkursie jest:  

Rabat 20% na dowolny koszyk zakupów na stronie www.viperprint.pl, ważny do końca 

2015 r. 

 

2. Nagrodami pocieszenia w Konkursie są: 

Dwa rabaty 10% na dowolny koszyk zakupów na stronie www.viperprint.pl, ważny do końca 

2015 r. 

 

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, który w komentarzu pod wpisem „Zanim 

zaakceptujesz plik do druku. Błędy edytorskie” podadzą prawidłową lub, o ile taka nie 

padnie, najbliższą prawidłowej odpowiedź na pytanie zawarte we wpisie. 

 

4. Nagrodę otrzymają osoby, która zamieszczą w komentarzu odpowiedź, o której mowa w 

§ 3 pkt. 3 jako pierwsze. 

 

Przy czym  

 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 



6. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomionie o wygranej w osobnym wpisie na stronie 

reklamaidruk.blogspot.com do 25.11.2015 do godziny 16.00. 

 

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres u.augustyniak@viperprint.pl w terminie 7 dni od 

publikacji wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

 

8. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie 

zobowiązany do przekazania Nagrody. 

 

9. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Viperprint Sp. 

z o.o. 

 

10. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną, ani inną nagrodę rzeczową. 

 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.viperprint.pl. 

 

 

 


