
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z Clou” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Prestiż, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-306 Szczecin. 

3. Fundatorem nagrody jest Clou Winebar&Restaurant, ul. Wielka Odrzańska 18u, Szczecin. 

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie: www.prestizszczecin.pl oraz w 

siedzibie Redakcji Prestiż. 

 

§ 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) która w terminie od 8-14 września 2015 r. (I edycja Konkurs) i/lub 15-21 września 2015 r. (II edycja 

Konkursu) i/lub 22-28 września (III edycja Konkursu) spełni wymogi odpowiednio I, II i/lub III edycji 

Konkursu, ogłoszone na Facebooku Wydawnictwa Prestiż: 

www.facebook.com/prestiz.magazyn.szczecinski.  

c) która nie jest pracownikiem Wydawnictwa Prestiż. 

 

§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w Konkursie są zestawy smakołyków od Clou Winebar&Restaurant w Szczecinie. Przewidziane 

są też nagrody pocieszenia. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Komisja wybiera zwycięzcę na podstawie udzielonej w konkursie odpowiedzi, uznanej za 

najciekawszą.  

3. Zdobywca nagrody zostanie  powiadomiony o wygranej poprzez publikację jego danych na stronie 

www.facebook.com/prestiz.magazyn.szczecinski.  

4.Nagroda będzie do odebrania w siedzibie Fundatora od 21 września 2015 r.  

  

§ 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 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.prestizszczecin.pl. 

2. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w porozumieniu z Fundatorem nagrody, bez 

podawania przyczyny. 

http://www.prestizszczecin.pl/
http://www.facebook.com/prestiz.magazyn.szczecinski
http://www.facebook.com/prestiz.magazyn.szczecinski
http://www.prestizszczecin.pl/

