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REGULAMIN KONKURSU REGGAELAND z SHAKE IT! Travel 
Warszawa, 10 lipca 2014 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Reggaland z SHAKE IT! Travel” 

§ 2 
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest portal SHAKE IT! (www.shakeit.pl) zwany dalej „Organizatorem 
Konkursu”. 

§ 3 
Konkurs jest organizowany na terenie festiwalu Reggaland w Płocku. 

§ 4 
Konkurs odbywa się w trakcie trwania festiwalu Reggaland 2014 - od 11 lipca 2014 od godziny 13:00 do 12 lipca 2014 do 
godziny 23:59. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które w dniach od 11 lipca 2014 od godziny 13:00 do 12 lipca 2014 do 
godziny 23:59 wypełniły formularz konkursowy dostępny na stoisku SHAKE IT! na terenie festiwalu. Adres e-mail Uczestnika 
Konkursu, podawany przy rejestracji, będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom 
trzecim. 

§ 6 
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Dane osobowe przekazane Organizatorom 
przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także 
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane 

przez Organizatorów (zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu "Moderatorami"). 
2. Konkursu trwać będzie do dnia 12 lipca 2014 do godziny 23:59, po tym czasie zostaną wylosowane 52 osoby, 

które otrzymują nagrody. 

§ 8 
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

a. zapoznać się z Regulaminem Konkursu 
b. wypełnić formularz konkursowy postępując zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na ulotce SHAKE IT! 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 14 lipca 2014 roku. 
3. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie na fanpage’u SHAKE IT! 

https://www.facebook.com/shakeit oraz na oficjalnej stronie www.shakeit.pl 

IV. NAGRODY 

§ 9 
Jako nagrody w konkursie przewidziano: 

1. 2 darmowe wyjazdy na dowolny wyjazd organizowany przez SHAKE IT! w sezonie lato 2014; 
2. 50 zniżek w wysokości 50 zł na uczestnictwo w dowolnym wyjeździe SHAKE IT! z oferty lato 2014. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 
1. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć 

Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wypełnienie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

http://www.shakeit.pl/

