
Regulamin konkursu „Konkurs!
Wygraj wejściówkę na targi ISH

2015”
 
W dniu 26.01.2015 r. redakcja portalu branżowego Ryneklazienek.pl wydawanego przez
Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs „Konkurs! Wygraj wejściówkę na 
targi ISH 2015”.
 

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-425, ul.
Cieszyńska 3a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000084741, NIP 542-021-03-91, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na łamach portalu
Ryneklazienek.pl w terminie od 26.01.2015 do 06.02.2015 r.
3. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: adres mailowy konkurs@ryneklazienek.pl, z 
dopiskiem w tytule "KONKURS ISH". 
 

II. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani 
członkowie ich najbliższych rodzin
 

III. Zadanie konkursowe:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 
1.1. Opowiedzieć prawidłowo na trzy pytania:
- Jaki kraj jest krajem partnerskim targów ISH 2015?
- Co ile lat odbywają się targi ISH?
- Jak brzmi motto przewodnie targów ISH 2015?
1.2. Odpowiedź na pytanie należy przesłać na adres mailowy konkurs@ryneklazienek.pl, z 
dopiskiem w tytule "KONKURS ISH",
1.3. Za zgłoszenia nieważne uważa się:
– zgłoszenia nadesłane po terminie – decyduje data przesłania maila,
– zgłoszenia od zgłaszających, którzy nie wypełnili zadań konkursowych określonych w punkcie III
Regulaminu,
– zgłoszenia nie spełniające warunków Konkursu, w szczególności te, które nie będą związane z 
odpowiedzią na zadane pytania konkursowe,
– zgłoszenia przesłane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu mailowego.
 



IV. Jury konkursu
1. W jury konkursu zasiadają:
- Marta Borowska, redaktor naczelna grupy produktów branżowych Wydawnictwa Publikator,
- Anna Raducha-Romanowicz, redaktor prowadząca magazyn branżowy „Łazienka”,
- Arkadiusz Kaczanowski, redaktor prowadzący Ryneklazienek.pl.
2. Jury wyłoni zwycięzców spośród osób, które spełniają kryteria uczestnictwa i jako pierwsze 
prześlą zgłoszenie z prawidłową odpowiedzią za pośrednictwem adresu mailowego. 
3. Zastrzega się, że jury konkursu ma prawo do innego podziału nagród.
 

V. Nagrody:
25 voucherów na targi ISH 2015 (do zarejestrowania na stronie internetowej targów i 
wygenerowania biletu uprawniającego do jednorazowego wstępu na targi).
 

VI. Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 26.01.2014 r. na łamach portalu Ryneklazienek.pl
2. Wysyłanie zgłoszeń konkursowych, o których mowa w pkt. III niniejszego regulaminu do 
dnia 06.02.2015 r.
3. Wyłonienie zwycięzców spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń nastąpi
do dnia 09.02.2015 r. 
3.1 Konkurs może zostać zakończony wcześniej w przypadku otrzymania 25 prawidłowych zgłoszeń.
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 11.02.2015 r. poprzez rozesłanie 
wiadomości e-mail do laureatów wraz z podaniem numeru voucher na podstawie którego laureat 
konkursu może wygenerować bilet wstępu na targi ISH 2015.
5. Poinformowanie Zwycięzców o przyznaniu nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 11.02.2015 r. 
 

VIII. Odbiór nagród
1. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o fakcie zdobycia nagrody najpóźniej do 11.02.2015 r.
 

IX. Postanowienia końcowe:
1. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 
zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz reklamowych i 
marketingowych organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 
(Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
Cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie 
www.ryneklazienek.pl
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