REGULAMIN KONKURSU
„wSPAniałe 222 nagrody do wygrania”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs organizowany jest na łamach portalu www.e-lazienki.pl i nosi nazwę
„wSPAniałe 222 nagrody do wygrania”.
1.2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Login Media Sp. z o.o. – wydawca portali
Grupy e-budownictwo.pl (e-lazienki.pl, e-mieszkanie.pl, e-okna.pl, e-dach.pl, eizolacje.pl, e-instalacje.pl).
II. ZASADY KONKURSU
2.1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu przepisu na domowy zabieg wellness i
spa. Do pracy można dołączyć zdjęcie.
2.2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
● wysłać SMS o treści „konkurs” na numer 72550 (koszt sms 2 zł netto, 2,44 zł brutto),
● przesłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie konkursowej portalu elazienki.pl od 02.11.2009 roku do 31 stycznia 2010 roku.
2.3. Zgłoszenia wypełnione w sposób niepełny nie będą brały udziału w Konkursie.
2.4. Liczba przepisów wraz ze zdjęciami nadesłana przez jednego autora jest
nieograniczona.
2.5. Osoba nadsyłająca przepis i zdjęcie musi być jego autorem lub mieć zgodę autora na
udział w konkursie.
2.6. Konkurs trwa od 2 listopada 2009 roku do 31 stycznia 2010 roku.
2.7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej i nieograniczonej
publikacji przepisów i nadesłanych zdjęć.
2.8. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z najlepszymi przepisami ukaże się w portalu elazienki.pl do 15 lutego 2010 roku.
2.9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwa Login Media Sp. z o.o.,
pracownicy firm sponsorujących konkurs oraz patronów medialnych.
III. KRYTERIA OCENY
3.1. Komisja oceniająca prace konkursowe będzie uwzględniać następujące kryteria:
pomysł na przepis oraz sposób jego przedstawienia.
3.2. Komisja konkursowa składa się z zespołu redakcyjnego portali Grupy ebudownictwo.pl. IV. NAGRODY
4.1. Nagrodą główną jest dwudniowy pobyt dla dwóch osób w luksusowym SPA –
Głęboczek Vine Resort & Spa na Pojezierzu Brodnickim. Pakiet o wartości 2 000 zł
obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie à la carte, karnet do wykorzystania w SPA i na
rekreację, kąpiele w basenie i jacuzzi, aromasauna i łaźnia kwiatowa. Wyróżnienia:
- kosze zawierające zestawy kosmetyków: Rexona, Dove, Signal, Axe o wartości ok. 400
zł;
- zestawy kosmetyków Yves Rocher - z serii Tradition de Hammam. W skład zestawu
wchodzą: mydło, peeling do ciała i balsam do ciała o wartości ok. 200 zł;
- zestawy kosmetyków In Bloom od firmy Avon. Każdy zestaw zawiera: wodę
perfumowaną, balsam do ciała, żel pod prysznic o wartości 100 zł;
- komplety ręczników SPA firmy Greno.
- płyty CD z muzyką relaksacyjną wydawnictwa Somerset Kanada oraz wydawnictwa VTM
dr Stein. Wartość jednej płyty ok. 50 zł;
4.2. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze. Uczestnikowi nie przysługuje
prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich jak np. kolor, wielkość, kształt czy
rodzaj nagrody.
4.3. Dostarczanie nagród.
4.3.1. Przekazanie nagród nastąpi drogą pocztową (paczka pocztowa) lub przesyłką

kurierską w ciągu 30 dni od momentu opublikowania listy laureatów Konkursu.
4.3.2. Nieodebranie nagrody, o której mowa w punkcie 4.1. przez osobę nagrodzoną
uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej
sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody.
4.3.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania
poczty bądź firmy kurierskiej, jak również za skutki wskazania przez uczestnika błędnego
adresu do korespondencji lub braku możliwości doręczenia przesyłki z przyczyn leżących
po stronie uczestnika. V. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Zgłaszając prace autor oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za
zgodą właściciela praw autorskich nadesłanej pracy i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory
przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.
5.2. Zgłaszający nie będzie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i
rozpowszechniania przesłanej pracy przez Organizatora.
VI. UWAGI KOŃCOWE
6.1. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora
konkursu i stanowią jego własność.
6.2. Regulamin może ulec zmianie (o wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy konkursu
zostaną uprzednio poinformowani).
6.3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest również karta zgłoszeniowa.
6.4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 923 z
późniejszymi zmianami) przez Login Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach
promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych.
6.5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie uczestnikowi
informacji marketingowych i handlowych przez Login Media Sp. z o.o. drogą pocztową i
elektroniczną.
6.6. Podanie przez uczestników Konkursu ich danych osobowych jest niezbędne dla
odbioru nagród.
6.7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6.8. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie za
pośrednictwem poczty listem poleconym na adres: Organizatora z dopiskiem
"Reklamacja-Konkurs". Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny
adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje dotyczące
Konkursu rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
6.9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
6.10. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Organizator:
Login Media Sp. z o.o.
ul. Pory 59 lok. 97
02-757 Warszawa
e-mail: redakcja@e-budownictwo.pl

