Regulamin konkursu „Wygraj wejściówkę na Konferencję Diety roślinne i ich oblicza”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, w którym do wygrania są
wejściówki na Konferencję Diety roślinne i ich oblicza (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków z siedzibą w Łodzi, 90-422, ul.
Piotrkowska 67/18U, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod
numerem 0000408461, posługująca się numerem NIP: 7272785912, zwana dalej Organizatorem.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwad będzie Jury złożone z przedstawicieli
Organizatora. Jury decydowad będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej
i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie
konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą byd osoby fizyczne posiadające pełną zdolnośd do czynności
prawnych i będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.
2. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników
Organizatora.
§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz
oświadczeo z nim związanych. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „dlaczego to
właśnie Tobie powinniśmy przyznad wejściówkę na Konferencję Diety roślinne i ich oblicza? uzasadnij w kilku zdaniach (sugerowana długośd do 1000 znaków)”. Odpowiedź należy przesład na
adres e-mail konferencja@psdiet.pl. Jury wybierze najciekawsze prace, kierując się kryteriami
językowymi, kreatywnością, zgodnością z tematem i które nagrodzi nagrodą główną.
§4 NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są wejściówki, które umożliwiają bezpłatne uczestniczenie w Konferencji
"Diety roślinne i ich oblicza" organizowanej przez instytucje szkoleniową „Nutricenter” 24 czerwca
2017 roku w Krakowie.
2. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.
3. Protokół z wynikami konkursu zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani mailem na adres
e-mail, z którego została nadesłana odpowiedź.

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
9. Nagrodzone osoby zostaną wpisane na listę uczestników Konferencji.
§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierowad na adres mailowy
konferencja@psdiet.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni
roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania
reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierad imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres
korespondencyjny oraz opis reklamacji.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs trwa od dnia 07.06.2017 roku do dnia 14.06.2017 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr
14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej
http://www.psdiet.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
4. Niniejszy regulamin może zostad zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia
uczestników Konkursu.

