REGULAMIN KONKURSU „DziwiMiś na Wakacjach”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs nosi nazwę . „DziwiMiś na Wakacjach”
2. Organizatorami Konkursu jest Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie, ul. Ziemska 24/2,
55-011 Siechnice, NIP 8822101872
3. Konkurs trwa od 01.06.2022- 31.08.2022
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią.
b) nie jest pracownikiem Wydawnictwa Dziwimisie
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1.
b) osoba musi przesłać zdjęcie pracy konkursowej na maila biuro@dziwimisie.pl z tytułem
maila „Konkurs”.
c) Zadanie konkursowe polega na kreatywnym przedstawieniu postaci DziwiMisia lub czegoś
związanego z Wydawnictwem poprzez stworzenie pracy z piasku, błota, trawy lub przy
użyciu dowolnej innej metody. Liczy się kreatywność i dobra zabawa.
d) Każdy uczestnik konkursu akceptując regulamin konkursu wyraża zgodę na udostępnianie
pracy na naszych kanałach społecznościowych:
e) Uczestnik wysyłając pracę konkursową akceptuje zasady niniejszego regulaminu.
f) Wysyłka nagrody odbędzie się na terenie Polski.

§3
NAGRODY
Nagrodami w konkursie są:
Za zajęcie:
1. Pierwszego Miejsca – zestaw pięciu wybranych przez siebie tytułów z oferty
Wydawnictwa Dziwimisie, gdzie zestawy książkowe liczone są za każdy tytuł osobno.
2. Drugiego i Trzeciego Miejsca – trzy wybrane przez siebie tytuły z oferty
Wydawnictwa Dziwimisie, gdzie zestawy książkowe liczone są za każdy tytuł osobno.
3. Trzy Wyróżnienia – po jednym wybranym przez siebie tytule z oferty Wydawnictwa
Dziwimisie, gdzie zestawy książkowe liczone są za każdy tytuł osobno.

§4
PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który prawidłowo i terminowo prześle
zgłoszenie konkursowe na maila wydawnictwa, a w odpowiedzi na maila o wygranej
w konkursie prześle, w przeciągu 10 dni roboczych, dane do wysyłki nagrody oraz
wskaże wybrane przez siebie tytuły.
2. Ogłoszenie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi do 30.09.2022
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w konkursie poprzez
wiadomość mailową na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Wydawnictwo Dziwimisie.
6. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.

§6
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Zwycięzca konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony o
tym fakcie mailowo do dnia 30.09.2022.
2. Zwycięskie prace zostaną przedstawione na portalach społecznościowych
Organizatora.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty
elektronicznej, adresu zamieszkania niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.
3. Informujemy o dobrowolności podawania dostępu do treści danych, ich poprawiania
oraz kontroli ich przetwarzania.
4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu
udostępnia adres poczty elektronicznej.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.
3. Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach urządzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru . Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik ma pełne prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

