
Konkurs 

Dzięki uprzejmości Energy Family mamy dla naszych czytelników cztery kubeczki treningowe Reflo Smart Cup. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila do dnia 07.12.2016 do godziny 23.59 na adres 

logotorpeda@logotorpeda.com i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Twoje dziecko powinno pić z kubka Reflo? 

REGULAMIN KONKURSU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, w którym nagrodą jest kubek treningowy Reflo 

Smart Cup.  

§ 2 

Organizatorem konkursu jest portal www.Logotorpeda.com 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej 

www.Logotorpeda.com 

Konkurs trwa do dnia 07.12.2016 r. do godz. 23.59. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 4 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. 

§ 5 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane 

Organizatorowi 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 

§ 6 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami"). 

§ 7 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

· zapoznać się z Regulaminem Konkursu 

· odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Twoje dziecko powinno pić z kubka Reflo? 

-redaktor portalu wybierze cztery najciekawsze odpowiedzi, które nagrodzone zostaną kubeczkami; 

· Odpowiedź przesłać mailem na adres logotorpeda@logotorpeda.com podając imię i nazwisko 

· Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 09.12.206 po godz. 9.00 

- zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.  

IV. NAGRODY 

§ 8 

W konkursie przewidziano następujące nagrody: po jednym z czterech kubeczków treningowych Reflo Smart Cup. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania 

materiałów konkursowych. 

2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą 

wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
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