Regulamin konkursu „Znajdź Gandalfa”
1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 Łódź,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia

w

KRS 0000381992,

Łodzi,

XX

o numerze

Wydział

Krajowego

Rejestru Sądowego,

NIP 527-265-21-85, posiadająca kapitał zakładowy

za
w

numerem
wysokości

17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.
2. Konkurs trwa od 16 listopada do 2 grudnia 2018 roku.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Targów Książki.
4. Zgłoszenia do konkursu złożone nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą
uwzględniane. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
5. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział
zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora
konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
niezależnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez
uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
9. Konkurs polega na znalezieniu w hali Targowej spacerującego Gandalfa i odebranie od niego specjalnego
kuponu. Gandalf ma do rozdania po 150 biletów.
10. Z biletem należy zgłosić się na stoisko organizatora– na stronie www.blog.gandalf.com.pl/kupon podać swój
adres e-mail, a następnie wymienić kupon na nagrodę z kuli.
11. Nagrodami w konkursie są:
i)

linijka

ii)

magnes

iii) bransoletka
iv) podkładka pod kubek szara
v) brelok
12. W konkursie można wciąć udział tylko raz. Tym samym tylko raz można otrzymać nagrodę.
13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.
14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu
oraz w celach marketingowych Gandalf Sp. Z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

