REGULAMIN KONKURSU NOCTI
1. .Organizatorem konkursu jest zespół NOCTI.
2. Konkurs zaczyna się w dniu 11.07.2019 o godzinie 14:30 i kończy w dniu 29.07.2019 o
godzinie 00:00.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- polubienie naszej strony na FB,
- udostępnienie postu konkursowego na swoim facebookowym profilu,
- udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie i wysłanie jej WYŁĄCZNIE na
adres mailowy: zespolnocti@gmail.com
4. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją Regulaminu.
5. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Administratorem Danych Osobowych jest zespół NOCTI.
7.Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Polityki Prywatności (na stronie
zespołu).
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych
osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
9. Zwycięzcom zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody.
10. Nagrodami są 3 koszulki z wyszywanym logo zespołu NOCTI
( PRZÓD: #nocti, TYŁ: #noctowizyjneobserwatoriumdusz )

11. Zespół pozwala na wybór rozmiaru koszulki oraz typu (męska, damska) zwycięzcom. W
związku z powyższym nagroda zostanie przesłana w terminie do 14 dni roboczych od dnia
uzyskania informacji od zwycięzców co do rozmiaru i typu koszulki.
12. Nagroda zostanie przyznana osobie, która spełniła wszystkie warunki uczestnictwa w
konkursie.
13. Jeśli liczba prawidłowych odpowiedzi przekroczy liczbę trzy, Organizator zastrzega sobie
prawo do zorganizowania publicznego losowania (w formie videorelacji na kanałach
Organizatora).
14. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi na konkursowe pytanie Organizator
zastrzega sobie prawo rozlosowania nagród wśród osób, które polubiły profil zespołu na FB
oraz udostępniły post konkursowy na swoim facebookowym profilu ( minimum konkursowe).
15. Wyniki konkursu lub losowanie zostaną upublicznione do końca dnia 31.07.2019
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

