
Regulamin Konkursu: nature ON

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w 
konkursie nature ON (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest:

Torf Corporation Sp. z o.o., Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie. Administrator – oznacza 
Torf Corporation Sp. z o.o., Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie, NIP: 525-268-39-69, Kapitał 
zakładowy: 1 226 750 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 
KRS 0000646959, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp 
do informacji w urządzeniach Użytkownika.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, 
zgodnych z zasadami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

4. Fundatorem nagród jest: Spectrum Brands Poland sp. z o.o ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A 
Warszawa 02-366

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 05.10.2018 7. Konkurs 
prowadzony jest na Blogu https://www.olivkablog.pl/ przez jego autora.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu poprzez 
zamieszczenie przez Uczestnika na https://www.olivkablog.pl/ pod postem konkursowym w 
komentarzu zadania "Jakie są Twoje sposoby na bycie jak najbliżej natury?"

§2 ZASADY KONKURSU:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na blogu https://www.olivkablog.pl/ pod 
wpisem konkursowym w komentarzu zadania "Jakie są Twoje sposoby na bycie jak najbliżej 
natury?"

2. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o 
charakterze bezprawnym.

3. W czasie trwania Konkursu, 1(jeden) uczestników może otrzymać tylko 1 (jedną) nagrodę. 
Łącznie przewidziane są 3 nagrody. 1 w postaci Aparatu Lomography LOMO INSTANT MINI SAN 
REMO, 1 w postaci produktów Carbon White, 1 w postaci produktu Gums Protect.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

a. samodzielnie stworzył odpowiedź na pytanie konkursowe oraz posiada pełnię praw do pracy 
konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,

b. zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich 
praw majątkowych i osobistych.

   

5. Zwycięzcę Konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni Komisja Konkursowa, składająca się z 
przedstawiciela Organizatora oraz autora bloga https://www.olivkablog.pl/

6. Komisja Konkursowa wybierze 3 zwycięskie pracę, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Kreatywność;

- Oryginalność dzieła

- Dopasowanie do tematu Konkursu

7. Konkurs trwa 7 dni ( od 05.10-12.10.2018). Ogłoszenie Laureata nastąpi w ciągu 5 dni

po zakończeniu Konkursu na blogu https://www.olivkablog.pl/

8. Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do

wysyłki (imię, nazwisko, adres, mail,

7.Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki (imię, 
nazwisko, adres, mail, telefon kontaktowy) w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. 


