REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest: MotoFocus Małgorzata Franke, Za Dębami 3, 05-075 WarszawaWesoła.
2. Nagrody w konkursie ufundowała firma Magneti Marelli.
3. Czas trwania konkursu: od 14 do 20 marca 2019 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród: 21 marca 2019 r.
Warunki udziału w konkursie
5. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle poprawne zgłoszenie.
6. Poprawne zgłoszenie to wiadomość email zawierająca poprawne odpowiedzi na pytania
konkursowe, nadesłana w dniach od 14 do 20 marca 2019 r. do godziny 23:59
Zasady Konkursu
7. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wysłać wiadomość email na podany adres, w której
poda prawidłowe odpowiedzi na pytania zawarte w artykule z konkursem.
8. Zadanie zostało przygotowane przez Organizatora.
9. Spośród prawidłowo zgłoszonych Uczestników, Organizator wytypuje zwycięzców. Będą to autorzy
wiadomości, zawierających poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe 1-3, którzy w najciekawszy
–w opinii redakcyjnego jury –sposób odpowiedzą na pytanie nr 4. O rodzaju przyznanej nagrody dla
każdego zwycięzcy będzie decydowało redakcyjne jury.
10. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.motofocus.pl/ oraz na
profilu https://www.facebook.com/MotoFocus/ po rozstrzygnięciu konkursu.
11. Do zwycięzców zostanie wysłane powiadomienie o wygranej za pomocą wiadomości email.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrodę droga pocztową.
13. Uczestnik, który odmówi przesłania adresu wysyłki lub osobistego odbioru nagrody zostanie
zdyskwalifikowany.
Nagrody
13. Nagrodami w konkursie są: t-shirt, koszulka polo i bluza. Nagrody nie podlegają
zamianie na jej równowartość pieniężną.
Postanowienia dodatkowe
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez
nich danych osobowych przez www.motofocus.pl w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. w celu
umożliwienia przesłania nagrody).
17. Udział w konkursie równoznaczny jest wyrażeniu zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców na
stronach Grupy MotoFocus.
18. Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi.
19. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn.
20. Redakcja www.motofocus.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego
regulaminu.
Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie.

