REGULAMIN KONKURSU „Odkryj z nami świat”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Odkryj z nami świat” (dalej: „Konkurs”) jest portal MagiaPodróżowania.pl
z siedzibą w Warszawie ul. Etiudy Rewolucyjnej 5/7 lok.40, 02-643 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.magiapodrozowania.pl,
fanpage portalu w serwisie facebook.com oraz przez profil portalu w serwisie Instagram.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki
uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
jedynie charakter informacyjny.
§2 Przedmiot i czas Konkursu
1. Konkurs polega umieszczaniu zdjęć przez Uczestników Konkursu w serwisie społecznościowym Instagram wraz
z dodawaniem tagów Organizatora oraz na śledzeniu (ang. follow) profilu Organizatora przez Uczestników w
serwisie Instagram.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2015 roku o godz.08:00:00 i kończy się w dniu 3 lipca 2015 roku o
godz. 23:59:59 (trwa 14 dni).
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły
18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób
opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających,
podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie
najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice,
dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
a) wykonanie i dodanie zdjęcia ze swojego konta w serwisie Instagram, które pokazuje ciekawe lub ulubione
miejsce Uczestnika Konkursu (np. ciekawy zakątek miasta, nieuczęszczane uliczki, zdjęcia miasta z różnych
perspektyw, zdjęcia mieszkańców i wszystko co związane z podróżami szeroko pojętymi).
b) oznaczenie na ww. zdjęciu profilu Organizatora (@magiapodrozowania, #odkryjmagiepodrozowania)
c) polubienie profilu Organizatora (@magiapodrozowania) w serwisie Instagram
5. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 4 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej:
„Zgłoszenie”).
6. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie w czasie trwania całego Konkursu.
7. Decyzja Komisji Konkursowej odnośnie przydzielenia Nagrody w Konkursie jest uznaniowa i ostateczna.
8. Szansę na wygraną mają osoby, które wypełnią wszystkie warunki Zgłoszenia Konkursowego łącznie a zdjęcie,
które umieszczą na swoim profilu w Instagram będzie w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze, będzie
wyróżniać się pomysłowością i zwróci uwagę Komisji.
9. Wygranych określa Komisja Konkursowa oceniając poprawność oraz ciekawość, różnorodność oraz twórczość
nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych
10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może
kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnych w serwisie Instagram.
11. Wzięcie udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień
niniejszego regulaminu
§ 4 Przebieg Konkursu i Nagrody
1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych przesłanych przez Uczestników Konkursu w zostanie wyłoniona następująca
liczba Wygranych:
a) zdobywca I Nagrody otrzyma zestaw 2 książek
b) zdobywca II Nagrody otrzyma 1 książkę
2. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie
może on też przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§ 5 Ogłaszanie wyników i Komisja Konkursowa
1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi po zakończeniu Konkursu jednak nie później niż 10 lipca 2015 roku.
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków powoływanych przez Organizatora. Przewodniczącym Komisji
Konkursowej jest przedstawiciel Organizatora.
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§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 31 lipca 2015 roku wyłącznie
w formie pisemnej, listem poleconym na adres MagiaPodróżowania.pl ul. Etiudy Rewolucyjnej 5/7 lok.40, 02-643
Warszawa z dopiskiem „Odkryj świat z nami”. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim
decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.
2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej
rozwiązania.
4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji,
a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu
adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
5. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów.
§ 7 Zmiany regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą
publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach portalu MagiaPodróżowania.pl.
2. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników Konkursu.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a) za treść Zgłoszeń Konkursowych;
b) za brak możliwości dostarczenia Nagrody Uczestnikowi Konkursu zarówno z powodu po stronie Uczestnika
Konkursu jak i z powodu mogących wystąpić problemów technicznych w wysyłce Nagrody.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1
Regulaminu), zostaje również udostępniony na portalu MagiaPodróżowania.pl.
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