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1. Organizatorem Konkursu jest : Nextweb Media Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 26A, 
03-964 Warszawa.
2. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną/wskazaną ilość prac lub odpowiedzi 
konkursowych, jednakże Organizator zastrzega, iż jednej osobie może przypaść wygrana 
tylko jednej nagrody.
3. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej,  propozycje oceni autorka bloga.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia to jest: 28.12.2012 Prace można nadsyłać 
do 01.01.2013, zamieszczając je pod postem konkursowym.
5. Uczestnik zobowiązany będzie zamieścić w zgłoszeniu swoje imię oraz adres e-mail.
6. Uczestnik nadsyłając pracę, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich 
elementów pracy.)
7. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która 
nie będzie spełniała zasad niniejszego regulaminu 
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu
9. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową. Nagrody przesłane 
zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników 
konkursu.
11. Nagrodami w Konkursie są: Zestawy blistrów Kamis, ufundowanych przez producenta (7 
zestawów). Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
12. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób 
niepełnoletnich konieczne będzie przesłanie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów 
prawnych dotyczącej uczestnictwa w Konkursie.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Nextweb Media Sp. z o.o. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach 
związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy laureatów 
(imienia i miejscowości) na blogu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 


