REGULAMIN PROJEKTU
„Jesień pełna INSPIRACJI”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) „Projekt” – projekt prowadzony pod nazwą „Jesień pełna INSPIRACJI” na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Projektu jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z siedzibą w
Ustroniu (43-450) przy ul. 3 Maja 14, NIP: 548-00-77-501.
c) „Fundator” – fundatorem nagród w projekcie jest Organizator.
d) „Uczestnik” – uczestnikiem Projektu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
e) „Pierwsza nagroda” –2 bilety na Konferencję Kobiet, która odbędzie się w marcu 2019 r. w Hotelu
Gołębiewski w Wiśle
f) „Druga Nagroda” – publikacje i gadżety wydawnictwa Koinonia o wartości 100 złotych brutto
(słownie: 100 złotych brutto) wg cen katalogowych.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt prowadzony jest w celu promocji Organizatora.
2. Projekt rozpoczyna się 05.09.2018 r. i trwa do 05.11.2018 r. do godz. 23.59.
3. Projekt nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Projekt
nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych.
4. W Projekcie mogą brać udział: Organizator oraz pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie oraz zstępni, jednakże nie mogą wygrać Nagród.
5. W trakcie trwania Projektu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Projektu.

§ 3 ZASADY PROJEKTU
1. Aby wziąć udział w Projekcie należy spełnić następujący warunek:
a. wykupić w prezencie dla kogoś prenumeratę magazynu „Nasze Inspiracje” od numeru JESIEŃ
2018; w tytule przelewu należy wpisać: Jesień INSPIRACJI.
Spełnienie w/w warunku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Projektu,
a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby realizacji
Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Spełnienie warunku określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane
dalej „Zgłoszeniem do projektu”).
3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Projektu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

§ 4 NAGRODY W PROJEKCIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W Projekcie zostaną przyznane: Pierwsza Nagroda oraz Druga Nagroda.
2. Pierwszą Nagrodę zdobędzie osoba, która wykupi największą ilość prenumerat (obdaruje
największą ilość osób). Drugą Nagrodę zdobędzie osoba z drugim wynikiem.
3. W przypadku, gdy dwie osoby będą miały taką samą liczbę wykupionych prenumerat wygrywa
osoba, która dokonała zakupu jako pierwsza.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu jest
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. 3 Maja 14, NIP: 54800-77-501.
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i adres do wysyłki
nagrody) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Projektem, tj. w celu
wyłonienia Zwycięzców Projektu, w celach związanych z realizacją Projektu i wydania nagród oraz
przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Projektu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych
i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy Projektu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pomocą wiadomości e-mail
w ciągu 7 dni od dnia wytypowania.
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3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Projektu za pośrednictwem Poczty Polskiej
do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu
lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

5. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Projektem należy zgłaszać na adres Organizatora
z dopiskiem „Reklamacja Jesień pełna INSPIRACJI” na następujący adres: Chrześcijańska
Fundacja Życie i Misja, ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń lub w formie elektronicznej na następujący
adres e-mail: prenumerata@misja.org.pl przed upływem czasu trwania Projektu oraz po jego
zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres, tel. i e-mail Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą emaila wysłanego na adres e-mail podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Projektu jest dostępny na: naszeinspiracje.com przez cały okres trwania Projektu.
Ponadto, Regulamin Projektu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Projekcie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników Projektu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu Projektu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu w przypadku otrzymania zbyt
małej ilości zgłoszeń.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Projektu stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Zarówno uczestnicy Projektu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Projektu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU PROJEKTU
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Projektu
w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników
Projektu. Zmieniony tekst Regulaminu Projektu obowiązuje od chwili jego opublikowania.

§ 10 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU PROJEKTU
Niniejszy Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 05.09.2018 r.

