
Regulamin Konkursu "Smartfon na wakacjach" 

I. 

1. Organizatorem Konkursu jest portal TeleGuru.pl. 

2. Adres elektroniczny Konkursu: konkursy@teleguru.pl 

II. 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 10.07.2017 do 24.07.2017. 

2. Zadanie Konkursowe polega na udostępnieniu zdjęcia konkursowego w komentarzu pod postem 

konkursowym na Facebooku. 

3. Zdjęcia mają nawiązywać do tematu "Smartfon na wakacjach" 

4. Zdjęcia można przesyłać od 10.07.2017 do godziny 23:59 w dniu 17.07.2017. 

5. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela i 

stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie 

niezbędne prawa i zezwolenia. 

6. Autor zezwala na publikację zdjęć na portalu TeleGuru.pl i wykorzystania ich w przyszłości na 

portalu TeleGuru.pl. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 

2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora Konkursu dla celów 

niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich, jako 

Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, 

która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach. 

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu 

wynikające z niniejszego Regulaminu. 

9. W Konkursie, w którym mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  

10. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od 

ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę. 

11. Zasady Konkursu obowiązują na fanpage’u i portalu TeleGuru.pl. 

12. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: 

konkursy@teleguru.pl 



III. 

1. W Konkursie przewidziana jest 1 nagroda – zestaw „Festival Pack”, w którego skład wchodzi: 

Szkło hartowane InvisibleShield Glass+, powerbank ZAGG Ignition 12, bezprzewodowy 

głośnik IFROGZ Coda Wireless Speaker.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest bycie fanem profilu TeleGuru.pl na Facebooku oraz 

polubienie i publiczne udostępnienie posta konkursowego na swoim profilu na Facebooku. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na opublikowaniu zdjęcia 

nawiązującego do tematu Konkursu. Po zakończeniu pierwszego etapu, redakcja wybierze 3 

najbardziej pomysłowe zdjęcia, które przejdą do kolejnego etapu. W drugim etapie czytelnicy 

TeleGuru poprzez głosowanie na fanpage będą mieli okazję wybrać 1 zwycięzcę. 

3. Na opublikowanie zdjęć, uczestnicy będą mieli tydzień od daty ogłoszenia Konkursu. Następnie 

redakcja wybierze 3 zdjęcia, które przejdą do kolejnego etapu. Głosowanie na wybrane przez 

redakcje zdjęcia rozpocznie się o godzinie 12:00 dnia 19.07.2017, a zakończy o godzinie 12:00 

w dniu 24.07.2017.  

4. Laureat zostanie poinformowany o wygranej w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu.  

5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy Konkursu w przeciągu 2 tygodni od dnia jej przyznania.  

6. Laureat nie może żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie do administratorów TeleGuru.pl adresu dostawy 

nagrody oraz zgody na zamieszczenie nazwiska na stronie TeleGuru.pl. 

8. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane na stronie TeleGuru.pl oraz fanpage 

na Facebooku. 

9. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

IV. 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej: 

http://teleguru.pl/ 

2. W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych. 


