Regulamin zabawy „Mój wymarzony Blockowy świat”?

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w Zabawie organizowanej przez: ICOM Poland
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Obodrzycka 67, 61-249 Poznań
zwanym dalej Organizatorem:
2. Zabawa rozpoczyna się 26 kwietnia 2016 r. i trwa do 4 maja 2016 r. do godz: 24.00.
3. Wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 06.05.2016 r. Nagrodzone zostaną 3
osoby w trzech kategoriach (dzieci w wieku 3-6 lat, dziewczynki 6+, chłopcy 6+). W każdej kategorii
wiekowej zostanie wybrana najlepsza praca i zostanie przyznana 1 nagroda.
4. Zadanie w zabawie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Mój wymarzony blockowy
świat”. Odpowiedzią może być: zdjęcie lub kolaż zdjęć, tekst lub praca plastyczna (skan lub
zdjęcie). Każda wysłana praca musi zawierać imię oraz wiek dziecka (wiadomość prywatna)
5. Odpowiedzi należy wysłać za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage Klocki Blocki
https://www.facebook.com/klockiblocki/. Spośród osób, które prześlą swoje odpowiedzi/prace
wybrane zostaną 3 najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia.
6. Każdy Uczestnik Zabawy może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Do Zabawy można zgłaszać
prace, które nie były wykorzystywane w innych konkursach.
7. Uczestnik Zabawy przesyłając swoją pracę wyraża zgodę na jej publikację na stronie www.klockiblocki.pl, na fanpage marki https://www.facebook.com/klockiblocki/ oraz na oficjalnym profilu
KLOCKIBLOCKI na Instagram.
8. Organizator, jego pracownicy oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w zabawie.
9. Laureaci zostaną ogłoszeni na fanpage Klocki Blocki https://www.facebook.com/klockiblocki/
dnia 06.05.2016.
10. Organizator drogą mailową poinformuje Laureatów o przesłaniu danych niezbędnych do
zamknięcia zabawy i wysłania nagrody tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon w
celach kontaktowych. Laureaci mają obowiązek przesłać do Organizatora powyższe dane
(wiadomość prywatna na profilu Facebook Klocki Blocki) maksymalnie w ciągu 5 dni od momentu
ogłoszenia wyników zabawy.
11. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na jego koszt.
12. W przypadku nie przesłania przez Laureata we wskazanym przez Organizatora terminie danych
niezbędnych do zamknięcia zabawy i wysłania nagrody, Organizator ma możliwość wskazania
innego wygranego, o czym musi poinformować wszystkich uczestników zabawy na fanpage Klocki
Blocki.

13. Wyłonienie następnego Laureata odbywa się na zasadzie kolejności wyników tzn. wygranym
staje się osoba, która zajęła kolejne miejsce w Zabawie.
14. Nagrodą w zabawie jest: jeden z 3 zestawów Klocki Blocki: Blocki Mubi- Wesoła Wioska (1
sztuka), Służby ratunkowe 300 elementów (1 sztuka), Lalilandia – zabawa na basenie (1 sztuka).
15. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników.
16. Nie istnieje możliwość wymiany produktów na inne. Nagroda nie podlega wymianie na
ekwiwalent pieniężny.
17. Udział w Zabawie jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
18. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę
sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników Zabawy.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących nagrody w
zabawie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
20. Reklamacje dotyczące jakości nagrody mogą zostać złożone przez Laureata w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania nagrody. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora
rozpatrywane. Reklamacje powinny zostać zgłoszone poprzez wiadomość prywatną na profilu FB
Klocki Blocki. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres
mailowy Laureata, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. O wyniku
rozpatrzonej reklamacji Laureat zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji
Zabawie i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach
marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144
poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Zabawy.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy Organizatora: marketing@klocki-blocki.pl
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: marketing@klocki-blocki.pl.
Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez
Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub
innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Zabawie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony
danych osobowych.

Postanowienia końcowe
1. Organizator w trakcie trwania Zabawy może zmienić treść regulaminu o czym ma obowiązek
poinformować na profilu https://www.facebook.com/klockiblocki/ wszystkich Uczestników
Zabawy w dniu zmiany treści regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych w ramach Zabawy prac na stronie
www.klocki-blocki.pl , na fanpage Klocki Blocki, profilu KLOCKIBLOCKI na Instargamie oraz na
innych swoich materiałach reklamowych.
3. Biorąc udział w akcji każdy jej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania
zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

