Regulamin konkursu - „Maciaszczyk Interaktywny dobrze ro©kuje”
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą: „Maciaszczyk Interaktywny
dobrze ro©kuje”, zwanego dalej Konkursem, jest Agencja Reklamowa Maciaszczyk,
z siedzibą przy ul. Łaziennej 4, 61-857 w Poznaniu.
§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 19.06.2012 i trwa do 30.06.2012r.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie konta
w serwisie Facebook.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy kliknąć przycisk "Lubię to" na profilu
dostępnym pod adresem: www.facebook.com/Maciaszczyk.Interaktywny
oraz opublikowanie i udostępnienie grafiki konkursowej na swoim prywatnym
profilu w serwisie Facebook oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego
to Ty powinieneś wygrać bilet na Faith No More?” na adres mailowy:
konkurs@maciaszczyk.com.pl.
3. Zgłoszenie konkursowe z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego to Ty powinieneś
wygrać bilet na Faith No More?” wysyłane na adres:
konkurs@maciaszczyk.com.pl powinno zawiera imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy uczestnika konkursu.
4. Prace należy nadsyłać do końca dnia 30.06.2012 r.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa
osobiste i majątkowe do wysłanej odpowiedzi konkursowej na adres:
konkurs@maciaszczyk.com.pl, oraz, że odpowiedź ta nie była opublikowana ani
udostępniana w żadnej innej formie na forum publicznym.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie swoich danych osobowych w tym: imię, nazwisko, adres miejsca
zamieszkania Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu Uczestnika w celu realizacji
postanowień określonych Regulaminem Konkursu.
4. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację warunków określonych w
niniejszym Regulaminie.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
a) nagroda główna – dla zwycięzcy konkursu - 1 bilet na koncert zespołu Faith
No More, który odbędzie się 4 lipca w Poznaniu (szczegóły koncertu są podane
na stronie organizatora: www.malta-festival.pl).
b) nagrody dodatkowe – dla 3 wyróżnionych laureatów konkursu - 3 książki
Waltera Isaacsona „Steve Jobs”.
c) nagrody pocieszenia – w tym smycze, notatniki oraz pendrive’y znakowane
marką Maciaszczyk Interaktywny w łącznej ilości 50 szt. dla pierwszych 50
uczestników konkursów.

2. Każdy laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na
ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
4. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu laureatów Konkursu
odprowadzi Organizator, o ile zgodnie zobowiązującymi przepisami zajdzie obowiązek
jego uiszczenia.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wybór najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób
wyznaczonych przez Organizatora Konkursu.
2. W dniu 02.07.2012 w siedzibie Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny
nadesłanych prac na adres: konkurs@maciaszczyk.com.pl i wybierze: 1 najlepszą
pracę oraz przyzna 3 wyróżnienia. Dodatkowo Komisja Konkursowa na podstawie
zgłoszeń na adres: konkurs@maciaszczyk.com.pl sporządzi listę pierwszych 50.
uczestników konkursów.
3. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany
przez wszystkich członków Komisji. Protokół będzie przechowywany w siedzibie
Organizatora.

§ 6. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 02.07.2012 r. poprzez zamieszczenie
listy laureatów pod adresem: www.facebook.pl/Maciaszczyk.Interaktywny. Lista
Laureatów będzie zawierać imię i nazwisko podane przez uczestników w zgłoszeniach
konkursowych.
2. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany w ust. 1 powyżej,
każdy z laureatów zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu nagrody
w dniu 02.07.2012r. w formie wiadomości e-mail. Zwycięzca konkursu zostanie
poinformowany telefonicznie o wygraniu nagrody głównej.
3. Następnego dnia od ogłoszenia wyników tj. 03.07.2012 Organizator Konkursu dokona
wysyłki nagród laureatom konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub własnych
dostawców.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
poczty i podmiotów świadczących usługi kurierskie.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie
pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora do
5.07.2012r.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i
przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w § 5 ust.2, w terminie
14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący zostanie powiadomiony
pisemnie. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w sieci
Internet pod adresem: www.interaktywny.com.pl.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych
mają jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

