
REGULAMIN  KONKURSU
„Kolekcja Kapsli 2018”

Informacje Ogólne

1. Konkurs  prowadzony jest pod nazwą  KOLEKCJA KAPSLI 2018.

2. Organizatorem  konkursu  jest  Browar  Witnica  S.A. (zwany  dalej
„Organizatorem”)  z  siedzibą  w Witnicy  (kod  pocztowy:  66-460),  przy  ulicy
Konopnickiej 1, KRS: 0000607812, NIP: 5993182373, Regon: 363971811.

3. Konkurs trwa od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

4. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs  przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  osób  pełnoletnich,  które  ukończyły
18 lat.

6. W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy  Organizatora,  a  także
członkowie  najbliższej  rodziny  pracowników  Organizatora.  Członkami
najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci,
rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

Zasady konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) zebrać serię 32 kapsli z flagami państw edycji 2018 r., zwaną dalej „Kolekcją
Kapsli”;
b)  dokończyć  zdanie: „Lubię  Lubuskie  bo/gdyż/ponieważ...” używając
maksymalnie 7 wyrazów, ewentualnie zaproponować własne hasło, składające się
maksymalnie z 10 wyrazów.
c) do 31 sierpnia 2018 r. przesłać lub przynieść zebrane kapsle, proponowane
hasło i  swoje  dane  osobowe (tj.  imię  i  nazwisko,  numer  telefonu,
adres zamieszkania, ewentualnie adres poczty e-mail) na adres: Browar Witnica
S.A., ul. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica.

8. Uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę kompletów „Kolekcji Kapsli”
i  haseł.  Każdy  nadesłany  zestaw  może  zostać  nagrodzony,  co  oznacza,
iż uczestnik może zdobyć więcej niż jedną nagrodę w Konkursie. 

9. Kapsle  z  flagami  państw  znajdują  się  na  produktach  Browaru  Witnica
(butelki 500 ml oraz 330 ml).



10. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Prezesa
Browaru trzyosobowa Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 10.09.2018 roku.

12. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo,  a  uczestnik  wyraża  zgodę  do
upublicznienia  danych  osobowych  uczestników,  którzy  zostali  nagrodzeni
w Konkursie Kolekcja Kapsli 2018, tj. imię, nazwisko i miejscowość na stronie
internetowej: www.browar-witnica.pl oraz na oficjalnym profilu Browaru Witnica
na portalu społecznościowym Facebook, a także ma prawo w dowolny sposób
wykorzystać nadesłane do konkursu hasła.

13. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  są  przetwarzane  przez  Organizatora,
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Organizator
jest  Administratorem  danych  osobowych.  Dane  osobowe  Uczestników
przetwarzane  są  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE.  Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.

14. Poza  ogłoszeniem  wyników  na  stronie  internetowej  Organizatora  zwycięzcy
Konkursu  zostaną  powiadomieni  o  jego  wynikach  w formie  telefonicznej  lub
listownej.

15. Nagrodami w Konkursie są Karty Podarunkowe Media Markt lub Media Expert
o następującej wartości:
1 x 750 zł
2 x 500 zł
3 x 250 zł
4 x 125 zł

16. Uczestnikom  konkursu  nie  przysługuje  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń
i roszczeń.

17. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 15:00, a także na stronie internetowej:
www.browar-witnica.pl.

Organizator
                                                                                   Browar Witnica S.A.

http://www.browar-witnica.pl/

