Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem konkursu i sponsorem nagrody jest firma Mastenarium (mastenarium.ru)
we współpracy ze stroną Rivski Włóczęga (rivskiwloczega.pl)

2. Zasady konkursu:
2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej rivskiwloczega.pl
2.2 Konkurs polega na:




Polubieniu fanpage`a Mastenarium i Rivski Włóczęga
Polubieniu Instagrama Mastenarium
Udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Do jakiej wiedźmińskiej szkoły
chciałabyś/chciałbyś należeć i dlaczego?”

2.3 Odpowiedzi należy udzielać wysyłając e-mail o temacie „Konkurs” na adres
rivski.wloczega@gmail.com
2.4 Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin konkursu i wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

3. Czas trwania konkursu:
3.1 Czas trwania konkursu: od 09.06.2016 godz. 19:30 do 16.06.2016 godz. 23:30.

4. Zasady wybrania zwycięzcy konkursu:
4.1 Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez administratora strony Rivski Włóczęga oraz
Mastenarium na podstawie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4.2 Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość wyboru dowolnego medalionu wiedźmińskiego
z oferty Mastenarium wykonanego z mosiądzu lub (opcjonalnie) innej zawieszki, która
również jest wykonana z mosiądzu i znajduje się w ofercie.
4.3 Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie rivskiwloczega.pl najpóźniej 3 dni po
zakończeniu konkursu, zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną
poprzez wiadomość z adresu rivski.wloczega@gmail.com

4.4. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą, co równoważne jest z brakiem możliwości
dostarczenia nagrody, w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, zostanie wybrany
nowy zwycięzca, na tych samych zasadach określonych w regulaminie.

5. Uczestnicy Konkursu
5.1 Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej 12 a
poniżej 18. roku życia, za zgodą rodziców/opiekuna prawnego, nabywając określoną w
niniejszym Regulaminie Nagrodę.

6. Nagroda:
6.1 Nagrodą w konkursie jest medalion wiedźmiński wykonany z mosiądzu lub inna
zawieszka wykonaniu z mosiądzu, która znajduje się w ofercie Mastenarium.
6.2 Wybrany model z mosiądzu znajdujący się w ofercie Mastenarium zostanie wykonany w
ciągu 2 tygodni.
6.3 Nagroda w konkursie zostanie wysłania z Rosji przesyłką standardową, która do krajów
Europejskich dochodzi w ciągu 2-3 tygodni.

7. Inne postanowienia
7.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej rivskiwloczega.pl
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie
obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej rivskiwloczega.pl
7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnianie warunków konkursu i uczestnictwa w konkursie.

