
Regulamin Konkursu „Wybierasz - Wygrywasz” 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest: 

Dekordia Marek Korbus 

20-447 Lublin 

ul. Diamentowa 2/5 

1.2. Konkurs rozpocznie się 26 listopada 2013 roku i będzie trwał do 12 stycznia 2014 r.  

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1.      Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 zarejestrować się na stronie www.dekordia.pl 

 polubić dowolną kolekcję z nominowanych kolekcji płytek Google plus lub/i 

Facebook 

 Dodać komentarz/ opinię o kolekcji 

 

4. NAGRODY  

4.2.      Nagrodami w konkursie jest 1 szt. Tablet Samsung GALAXY Tab 2 P3110 7" 8GB 

WiFi Android 4.0 oraz 1 szt. Ekspres Bosch Tassimo TAS 6515 

 

5. GŁOSOWANIE, KOMENTARZE, WYNIKI 

5.1.     Nad prawidłowością oddawania głosów czuwają: 

 Anna Kuna 

 Justyna Kulik 

 Magdalena Błaziak 

5.2   Zasady konkursu: 

Użytkownik głosuje na wybraną kolekcję na stronie internetowej www.dekordia.pl ( poprzez 

guzik Google plus i/lub facebook) oraz dodaje komentarz (maksymalnie jeden komentarz do 

danej galerii).  

5.3 Laureata wylosujemy spośród osób, które zamieściły najciekawsze komentarze pod 

nominowanymi kolekcjami, które zagłosowały na wybraną kolekcję przyciskiem Google plus 

i/lub facebook 

 

 

http://www.dekordia.pl/
http://www.dekordia.pl/


 

6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD PIENIĘŻNYCH  

      6.1. Nagrody zostaną wylosowane dnia 13 stycznia 2014 r. Laureaci zostaną poinformowani    

telefonicznie o wygranej w naszym konkursie. Wszystkie wyniki zostaną zamieszczone na naszej 

stronie internetowej www.dekordia.pl 

     6.2.  Zostaną przyznane dwie nagrody główne, jeden laureat otrzyma Tablet Samsung GALAXY 
  
Tab 2 P3110 7" 8GB WiFi Android 4.0, drugi laureat otrzyma Ekspres Bosch Tassimo TAS 6515.  
 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na     

stronie internetowej www.dekordia.pl  

7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie 

koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopie regulaminu Konkursu. 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają      

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 919-921 Kodeksu   

Cywilnego. 

7.4. Dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres oraz zdjęcia projektu 

pomieszczenia będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na 

zasadach   określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników 

konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi  konkursu 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe 

uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną 

opublikowane na stronach internetowych Organizatora w ramach rozwiązania 

konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi 

nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu 

konkursu. 

 

 

http://www.dekordia.pl/

