REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy:
1. Express Kaszubski, serwis informacyjny działający na terenie powiatu kartuskiego.
Siedziba: ul. Jeziorna 2, pok. Nr 17, 83-300 Kartuzy
2. Firmy: Koszałka, Gosz, Piekarnia i Cukiernia "Potrykus" w Brodnicy Górnej, Hotel
Kiston, Mestwin, Drobgen
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla użytkowników Expressu Kaszubskiego.
2. Przedmiotem konkursu są upominki ufundowane przez organizatorów/sponsorów.
3. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni Użytkownik, który za pośrednictwem
serwisu informacyjnego expresskaszubski.pl, wyrazi chęć udziału w konkursie zabawie
poprzez wysłanie smsa z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgoda ich przedstawiciela ustawowego.
4. Przystąpienie przez Użytkownika do konkursu jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu
Konkursu i zobowiązuje go do przestrzegania określonych w nim zasad.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów ani członkowie ich rodzin.
6. Konkurs rozpoczyna się 15.04.2016 i kończy 27.04.2016.
7. Konkurs polega na wysłaniu smsa z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe
zawarte na stronie expresskaszubski.pl w materiale: „"Majówka" przed nami! Weź udział w
konkursie i zaopatrz się na długi weekend!”. Spośród nadesłanych smsów komisja wyłoni
zwycięzców. Z jego nadawcami połączy się telefonicznie.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie smsa z prawidłową odpowiedzią na pytanie
zadane w tekście „"Majówka" przed nami! Weź udział w konkursie i zaopatrz się na długi
weekend.”
9. W przypadku braku kontaktu z nadawca smsa, komisja podejmie trzy próby nawiązania
połączenia telefonicznego w czasie 15 min. W przypadku braku odpowiedzi, odbędzie się
losowanie nowego nadawcy SMS-a.
10. Zwycięzcę konkursu wybierze Komisja składająca się z przedstawicieli organizatorów.
11. Nagrody będą przyznawane w kolejności losowania i zgodnie z numeracja podana w
wymienionym materiale.
12. Zwycięzca zostanie poinformowany o zasadach odbioru nagrody. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
uczestnika konkursu.
13. Tryb i termin odbioru nagrody pozostają do ustalenia pomiędzy zwycięzcą, a sponsorem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w całości lub w części
i poinformowania o tym uczestników konkursu. Treść regulaminu dostępna jest w redakcji
Expressu Kaszubskiego w Kartuzach przy ul. Jeziornej 2, a także na stronie
http://expresskaszubski.pl.
15. Naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wykluczenie Użytkownika z udziału
w konkursie.
16. Rozstrzygniecie konkursu zostanie udokumentowane poprzez sporządzenie protokołu
przez Komisje Konkursowa.

