Regulamin konkursu
„Szukaj szkoleń i wygrywaj nagrody” - do wygrania analizy Ensize o łącznej
wartości ponad 4000 zł.
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki
uczestnictwa w konkursie „Szukaj szkoleń i wygrywaj nagrody - do
wygrania analizy Ensize o łącznej wartości ponad 4000 zł” (zwanym dalej
„Konkursem”).

2. Organizatorem

konkursu jest GRUPA24H MALINOWSKI Spółka Jawna,
prowadząca działalność gospodarczą w Koninie przy ulicy Spółdzielców 3/323
(dalej "Organizator").

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na
w terminie 20.12.2010 – 31.05.2011r.

terytorium

Rzeczpospolitej

Polskiej

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
II. Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada
w pełni uzupełniony profil użytkownika w serwisie www.szkolenia24h.pl.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieścić przynajmniej jedno
zapotrzebowanie na szkolenie w „Rynku Szkoleń”- na które odpowie co najmniej
jedna firma szkoleniowa. Losy przyznawane są tylko za odpowiedź pojedynczej
firmy dla danego zapytania. Odpowiedź tej samej firmy na to samo ogłoszenie
traktowana jest jako jeden los.

3. Do udziału w konkursie wymagane jest uzupełnienie profilu w serwisie
www.szkolenia24h.pl - podanie przez Uczestnika prawdziwych danych
osobowych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz
adresu e-mail.
4. Uczestnikiem nie może być:
a) Organizator konkursu oraz osoby z nim spokrewnione
b) Pracownicy organizatora konkursu oraz osoby z nimi spokrewnione
III. Nagrody i zwycięzcy

1. Nagrody w postaci zestawów analiz szkoleniowych o łącznej wartości 4040,00

zł. ufundowanych przez firmę badawczo-szkoleniową Ensize Consulting Group
otrzyma trzech losowo wybranych Uczestników Konkursu, którzy spełnili
wymagane kryteria zawarte w regulaminie.

2. Zwycięzcami zostaną użytkownicy, których losy zostaną wyłonione w drodze
losowania spośród puli wszystkich zgromadzonych w serwisie do dnia
31.05.2011r. Losowanie odbędzie się 1.06.2011 r. - przeprowadzone zostanie z
wykorzystaniem systemu informatycznego.

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie - kod aktywujący nagrodę
zostanie przesłany droga internetową w ciągu 7 dni. Nagrody zrealizowane
zostaną
za
pomocą
strony
internetowej
https://www.ensize.com/secure/analysis/ – Użytkownik otrzyma link,
login i hasło. Po wypełnieniu analizy, drogą mailową dostarczony zostanie raport
w postaci pliku pdf.

4.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany otrzymanej nagrody
na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Każdemu zwycięzcy przysługuje jedna
nagroda o ustalonej wartości.
6. Nagrody w konkursie:
1 miejsce: nagroda o łącznej wartości 2080,00 zł - 2 analizy Puzzle 360°,
2 dowolnie wybrane typy analiz Boomerang, 3 analizy Carrot, 1 analiza Puzzle
2 miejsce: nagroda o łącznej wartości 1180,00 zł - 2 analizy Puzzle 360°,
1 dowolnie wybrany typ analizy Boomerang, 1 analiza Carrot
3 miejsce: nagroda o łącznej wartości 780,00 zł - 1 analiza Puzzle 360°, 1
dowolnie wybrany typ analizy Boomerang.
IV. Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora na adres korespondencyjny: GRUPA24H MALINOWSKI Spółka
Jawna, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3/323 z dopiskiem: reklamacja dot.
Konkursu „Szukaj szkoleń i wygrywaj nagrody - do wygrania analizy
Ensize o łącznej wartości ponad 4000 zł” w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia publikacji zwycięzców. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga
Komisja Konkursowa.

2.

Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Komisja pisemnie powiadomi uczestnika Konkursu.

3.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu, po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
V. Dane osobowe
1.

Organizator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych
Uczestników Konkursu w celu (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia
Zwycięzców Konkursu, (III) wydania nagród. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przekazanie nagrody. Każdy uczestnik
Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.

2.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania w serwisie
www.szkolenia24h.pl oraz w materiałach reklamowych, danych osobowych
zwycięzców Konkursu (tj. imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania),
VI. Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze Organizatora przy ul.
Spółdzielców 3/323 w Koninie oraz na stronie www.szkolenia24h.pl

2.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jeśli zmiana
taka nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa przez Uczestników w konkursie.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej
Konkursu.

3.

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygane będą
polubownie. Jednakże w przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia w ten

sposób, właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

