Konkurs
Dzięki uprzejmości Elżbiety i Witolda Szwajkowskich mamy dla naszych czytelników po jednym egzemplarzu
poszczególnej książki: ”Co po czym?” „Wierszyki ćwiczące języki” oraz „Logopedyczne opozycje głoskowe”.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila do dnia 11.11.2016 do godziny 23.59 na adres
logotorpeda@logotorpeda.com i podać jak najwięcej prawidłowo brzmiących tytuły książek Szwajkowskich; W

przypadku takiej samej liczby tytułów będzie brane pod uwagę pierwszeństwo przesłania maila.
REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, w którym nagrodami są książki
Autorstwa Elżbiety i Witolda Szwajkowskich. Przedmiotem Konkursu jest wybór 3 zwycięzców, którzy otrzymają jedną
z książek: ”Co po czym?” „Wierszyki ćwiczące języki” lub „Logopedyczne opozycje głoskowe”.
§2
Organizatorem konkursu jest portal www.Logotorpeda.com
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej
www.Logotorpeda.com
Konkurs trwa w dniu 30.07.2014 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
· podać jak najwięcej prawidłowo brzmiących tytułów książek Szwajkowskich
-W przypadku takiej samej liczby tytułów będzie brane pod uwagę pierwszeństwo przesłania maila.
· Odpowiedź przesłać mailem na adres logotorpeda@logotorpeda.com podając imię i nazwisko
· Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.11.206 po godz. 9.00
- zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.
IV. NAGRODY
§8
W konkursie przewidziano następujące nagrody: jedną z trzech książek: ”Co po czym?” „Wierszyki ćwiczące języki”
lub „Logopedyczne opozycje głoskowe”.
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.

