REGULAMIN KONKURSU „OBSŁUGUJĘ MASZYNĘ DO CIĘCIA WODĄ!”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Obsługuję maszynę do cięcia wodą!” i jest zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Jet System Sp. z o.o. Sp. K., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg, NIP 578-28-00-526.
3. Fundatorem Nagrody jest Jet System Sp. z o.o. Sp. K., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg, NIP 578-28-00-526 zwana dalej
„Fundatorem”.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.03.2013 do 25.04.2013.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik portalu społecznościowego, który polubił profil
Waterjet Academy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail na adres
waterjetacademy@gmail.com. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać dokończone zdanie „Ukończenie
szkolenia umożliwi mi…”, a także: imię i nazwisko, nazwę użytkownika zarejestrowaną na portalu
społecznościowym, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania, miejsce pracy/nauki.
3. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 kwietnia 2013 roku o godz. 23:59. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25
kwietnia 2013 r.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest jednodniowe szkolenie z podstawowej obsługi maszyn do cięcia wodą firmy OMAX
o wartości 750 zł. Szkolenie odbędzie się w Elblągu w Laboratorium Cięcia Grupy Jet System. Koszt dojazdu
Zwycięzca pokrywa samodzielnie.
2. Nagroda w Konkursie przewidziana jest dla jednej osoby, o zwycięstwie której zdecyduje Komisja Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przydzielona nagroda, zostanie poinformowany
o tym fakcie drogą elektroniczną.
4. Nagroda nie może być przekazana innej osobie, nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Nagroda powinna być zrealizowana przez Zwycięzcę w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia
zakończenia Konkursu, tj. od 25.04.2013 r.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, o
których mowa w § 2 Regulaminu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Jet System Sp. z o.o. Sp. K., ul. Niska 2, 82-300 Elbląg, NIP 578-28-00526, tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszej promocji.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204) przez Jet System Sp. z o.o. Sp. K., ul. Niska 2,
82-300 Elbląg, NIP 578-28-00-526.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

