Regulamin konkursu SENS „Babskie Lato”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.

Organizatorem konkursu „Babskie Lato” zwanego dalej „Konkursem”, jest „Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22636, zwana dalej Organizatorem.

1.2.

Konkurs trwa od 18.08.2013r., godzina 17:00 do dnia 18.08.2013r., godzina 23.59.

1.3.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY KONKURSU
2.1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu przesłać mailowo odpowiedź na zadanie konkursowe
na adres sens.konkurs@zwierciadlo.pl z tematem maila KONKURS BABSKIE LATO zgodnie z ogłoszeniem o
Konkursie zamieszczonym na stronie internetowej miesięcznika SENS dnia 14 sierpnia 2013r.

2.2.

Zadanie konkursowe: napisz, w którym wybranym warsztacie festiwalu BABSKIE LATO chciałabyś uczestniczyć i
dlaczego to właśnie ty miałabyś wygrać ten warsztat?

2.3.

Komisja konkursowa z grona uczestników wyłoni 10 laureatów, po 1 laureacie na inny warsztat. Wygrywają autorzy,
których odpowiedzi komisja uzna za najbardziej oryginalne i kreatywne.

2.4.

Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się dnia 19.08.2013 do godziny 12:00. Laureaci zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową.

2.5.

Nagrodami w konkursie są warsztaty:

1. Warsztaty pozwalające nawiązać lepszy kontakt z sobą - zajrzeć w głąb własnej duszy, dotrzeć do podświadomych
pragnień i głęboko skrywanych emocji, uważnie przyjrzeć się temu, czego potrzebujemy do pełni szczęścia i spełnienia
20.08 - Odkryj swój życiowy cel
22.08 - Radykalne Wybaczanie w Kręgu (według metody Colina Tippinga)
25.08 - Po jasnej stronie życia
09.09 - Jak wzmocnić swój potencjał za pomocą BaZi
2. Warsztaty wzmacniające kontakt z ciałem i umiejętność uważnej obserwacji sygnałów, które ciało nam wysyła, wiedza, jak
uwalniać negatywne emocje zapisane w ciele, jak docierać do źródeł energii życiowej i stale utrzymywać jej wysoki poziom
31.08 - Uwolnij Oddech
05.09 - Sztuka uważności
06.09 - Czakry podróż w głąb siebie
12.09 - Huna tanecznie
3. Warsztaty umożliwiające głębsze doświadczanie własnej kobiecości - dotarcie do źródeł swojej kobiecej mocy i piękna, a
także rozwój kobiecej siły i zmysłowości, umiejętność pełengo wyrażania siebie i kontaktu z kobiecą intuicją
24.08 - Kobieca intuicja i przepływ energetyczny w relacjach
04.09 - Kobieca Moc i Piękno
08.09 - * BOGINI ŻYCIA * PROMIENNOŚĆ CIAŁA * CZYSTOŚĆ UMYSŁU * ŚWIADOMOŚĆ MOCY I OBFITOŚCI
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
Każdy z uczestników Konkursu (dotyczy zarówno danych osobowych jak i numeru telefonu) może wygrać tylko jedną
nagrodę w Konkursie. W przypadku, gdy po nominowaniu osoby do nagrody okaże się, że inny uczestnik konkursu
posiadający to samo nazwisko i adres zamieszkania wygrał już nagrodę w niniejszym Konkursie – organizator ma
prawo nominować do nagrody kolejną najszybciej nadesłaną odpowiedź.

3.2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz
inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4. ODBIÓR NAGRODY
4.1.

Odbiór nagrody następuje na miejscu warsztatu po okazaniu dowodu tożsamości.

4.2

Zastrzegamy sobie prawo do wyłonienia mniejszej liczby laureatów w przypadku braku zainteresowania określonymi
warsztatami.

4.4.

Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.5.

Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego
oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj. Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, w celu
realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. Dane
osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie organizatora.. Dane
osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator
informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
(www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu.

5. KOMISJA
5.1.

Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą przedstawiciele
Organizatora.

5.2.

Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego
regulaminu.

6. REKLAMACJE
6.1.

Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres
Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu.

6.3.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.

6.4.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego na
reklamacji.

6.5.

Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14
dni od daty otrzymania reklamacji.

6.6.

Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zwierciadlo.pl.

7.2.

Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem,
organizator prześle kopie regulaminu Konkursu.

7.3.

Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym regulaminie.

7.4.

W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo innego
rozdysponowania nagrodami Konkursu.

7.5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego,
a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7.6.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
7.6.1.zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
7.6.2.nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub
błędnym ich podaniem.

7.7.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie
nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

