REGULAMIN KONKURSÓW STRONY HungerGames.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem Konkursu są autorzy HungerGames.pl, zwani dalej „Organizatorem”.
2. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z dystrybutorem
Phoenix Film
4. Konkurs będzie przeprowadzany od 20.02 br.
5.
Prace
konkursowe
należy
przesyłać
wyłącznie
hungergamespl.konkurs@gmail.com w ciągu 9 dni od ogłoszenia Konkursu.

na

adres

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) nie jest autorem HungerGames.pl ani nie jest z nim bliżej spokrewniona
b) zamieszkana jest w Rzeczypospolitej Polsce
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie HungerGames.pl
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1.Nagrody będą przyznawane poprzez wybranie najlepszej pracy spośród wszystkich
nadesłanych.
2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy:
w ciągu 7 dni od ogłoszenia Konkursu prześlą na adres hungergamespl.konkurs@gmail.com
3. Wszystkie prace w Konkursie dotyczą filmu i książek Serena. Mogą
być nimi: zdjęcie wypowiedź własna na pytanie konkursowe:, „Jaka postać z Sereny (filmu
lub książki) wywarła na Tobie największe wrażenie? .”
4. Na wyżej wymieniony adres e-mail należy nadesłać potwierdzenie, że praca wykonana
została przez Uczestnika
5. Nagrodami w Konkursie są:
- 3 książki „Serena”
(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody bez podania przyczyny)
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Z jednego adresu email może zostać nadesłana tylko 1 praca.

8. Wysyłając pracę na konkursowy adres poczty elektronicznej autor zezwala na
publikowanie jego pracy na stronie HungerGames.pl oraz akceptuje Regulamin.
9. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu
adres e-mail.
10. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3
(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
11. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję
autora strony (u_ada)
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. Kontaktowego, adresu zamieszkania (w celu wysłania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie HungerGames.pl

