Regulamin uczestnictwa w wykładach Akademii Zwierciadła w Galerii Malta w ramach Malta Kobiet
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA WYKŁADY
1.1.Organizatorem wykładu „Akademia Zwierciadła” 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: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs trwa od 18.09.2014 r., godzina 00.00 do 15.10.2014 r., godz. 24.00.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. ZASADY UCZESTNICTWA W WYKŁADACH AKADEMII ZWIERCIADŁA W GALERII MALTA
2.1. Pierwszych 200 osób, które wyślą wiadomość e-mail z rezerwacją na adres konkurs@grupazwierciadlo.pl z
dopiskiem ROTKIEL.MALTA otrzymuje wstęp na WYKŁAD Marii Rotkiel „Tylko poszukaj siebie na nowo…”
w dniu 25.10.2014 r.
2.2. Pierwszych 200 osób, które wyślą wiadomość e-mail z rezerwacją na adres konkurs@grupazwierciadlo.pl z
dopiskiem OHME.MALTA otrzymuje wstęp na WYKŁAD Małgorzaty Ohme „Jak nauczyć dziecko kochać. O
trudnej i pięknej miłości…” w dniu 15.11.2014 r.
2.3. Organizator nie zapewnia dojazdu do Poznania i noclegu.
2.4. Obowiązkowa rejestracja uczestniczek na wykłady będzie się odbywać przed wejściem głównym do
Multikina Malta,
2.5. Bilety będą wydawane od najwyższych rzędów na podstawie listy osób, które otrzymały mailowe
potwierdzenie wstępu na wykłady.
2.6. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do godz 10:45( start rejestracji o godzinie 10.00) w dniu wyżej
wymienionych wykładów, tj. 25 listopada 2014 r. lub 15 listopada 2014 r. Po tym czasie miejsca na
wykładach będą dostępne dla osób z listy rezerwowej.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYKŁADZIE
3.1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia na konkurs
3.3. 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 w celu realizacji umowy
przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów
organizatora konkursu. 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. Akceptując
Regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o innych akcjach drogą SMS-ową lub
mailową. 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.
3.4. W przypadku nieprzybycia na wykład prawo do uczestnictwa przepada.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zwierciadlo.pl.
4.2. Na życzenie uczestnika, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem,
organizator prześle kopie regulaminu.
4.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie.
4.4. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo innego
rozdysponowania nagrodami Konkursu.
4.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
4.6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
4.6.1. 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,
4.6.2.nie doręczenie Uczestnikowi informacji spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych
lub błędnym ich podaniem.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
.

