
 Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest serwis naszosie.pl, którego właścicielem jest firma 
Primero Marek Bala, ul Jagodna 11/2, 04-424 Warszawa.

2. Fundatorem nagród jest Lemasomo Sp z o.o., ul. R. Dmowskiego 14/1 , 43-300 Bielsko
– Biała.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, 
prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.naszosie.pl, zwanym dalej
"Serwisem" w okresie od 22.02.2016 roku do 25.02 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
nim zasad.

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22.02.2016 roku do 25.02 2016 
roku, do godziny 23:59, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
konkurs@naszosie.pl prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania.

8. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą 
jedną odpowiedź.

9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani Sponsora biorący 
udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin (do II 
stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

10. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 27 lutego 2016 
roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą 
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika.

11. Nagrodami w konkursie są: 

Kask szosowy KASK Mojito

12. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców do 15.03.2016.

13. Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę 
przewidzianą niniejszym Regulaminem.

14. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 
bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę 
rzeczową.



15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym 
podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu 
zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz 
za wszelkie zmiany tych danych.

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób 
zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.).

17. Odpowiedzialnosć Organizatora ograniczona jest względem uczestników Konkursu do 
wysokości wartości przysługującej korzyści (nagrody). 

18. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
Regulaminu.

Warszawa, 22.02.2016

Organizator – Primero, ul Jagodna 11/2, 04-424 Warszawa


