REGULAMIN KONKURSU “PLAN NA CSR”
§1.
Postanowienia ogólne Konkursu „Plan na CSR”
1. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań
związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Plan na CSR” (dalej: „Konkurs”) na blogu
www.dudapisze.pl jest Iwona Duda, autor bloga dudapisze.pl (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagrody dla laureatów Konkursu jest Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o. z
siedzibą przy Ul. Skrajnej 14 w Lublinie, 20-802. Odpowiedzialność Fundatora nagród w
zakresie Konkursu ograniczona jest jedynie do ufundowania jednej nagrody dla laureata
Konkursu.
3. Konkurs trwa od chwili publikacji posta w dniu 03.04.2016 do 08.04.2016 do godz. 23:59
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem bloga
dudapisze.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.dudapisze.pl
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej
w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym z Organizatorem lub Fundatorem nagród oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich osoby najbliższe. Za osoby
najbliższe uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.
8. Przez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby konkursu.
§ 2.
Zasady prowadzenia Konkursu
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez udzielenie w czasie trwania Konkursu
odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jakie działanie CSR chciałbyś wdrożyć w firmie, którą
reprezentujesz i dlaczego?” Odpowiedzi należy udzielać w komentarzu na blogu pod postem z
ogłoszeniem Konkursu.
2. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
3. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym www.dudapisze.pl
4. W Konkursie nagrodzony zostanie autor komentarza, który zostanie uznany za najciekawszy
przez autora bloga dudapisze.pl. Nagrodą dla laureata Konkursu jest: bilet wstępu na Case
Open 2016, Forum Strategii Marketingowej, odbywający się w Warszawie w dniu 14.04.2016.
Wszelkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.caseopen.pl.

5. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
6. Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie niezwłocznie poinformowani przez Autora bloga
poprzez

umieszczenie

jednoznacznego

komentarza

w

głównym

poście

związanym

z konkursem.
7. Wyłonienie Zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do godz. 23:59 dnia
10.04.2016.
8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygraniu nagrody przez Autora Bloga drogą mailową do
godz. 23:59 dnia 10.04.2016
9. Nagroda (bilet elektroniczny) zostanie przesłana przez Organizatora pocztą elektroniczną na
adres mailowy wskazany przy zgłoszeniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych,
zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia
przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji
nagroda pozostanie własnością Fundatora.

