
REGULAMIN KONKURSU "CARMEX DLA MĘŻCZYZN" 

 

§1 

Postanowienia ogólne Konkursu "Carmex dla mężczyzn" 

1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu „Carmex dla mężczyzn” na blogu MrVintage.pl jest Todo Media (dalej 

„Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym 

przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu.  

 2.Konkurs trwa w terminie od 10.06.2013 od godziny 21.00 do 13.06.2013 r. do godziny 23:59. 

3.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu MrVintage.pl . Konkurs skierowany 

jest do pełnoletnich osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w 

ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej 

osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia 

Uczestnika Konkursu o zwycięstwie. 

5. Pracownicy Organizatora oraz Autor bloga, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie 

mogą brać udziału w Konkursie. 

6. Uczestnik Konkursu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe: Czy mężczyzna 

powinien dbać o usta? 

7. Uczestnicy konkursu zostawiają odpowiedzi w komentarzach pod wpisem konkursowym. 

8.Autorzy pięciu komentarzy, które zostaną uznane za najciekawsze przez Pana Michała Kędziorę 

(autora bloga) zostaną nagrodzeni zestawem składającym się z: 

- trzech produktów marki Carmex, 

- książki „Gentleman.Moda ponadczasowa”. 

9. Wyłonienie Laureatów nastąpi nie później niż do 16.06.2013 r. do godziny 21:00. 

10.Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez 

umieszczenie wybranych pięciu komentarzy w głównym poście związanym z konkursem. 

11. Po wyłonieniu Laureatów winni się oni skontaktować do dnia 20.06.2013 r. z Autorem bloga 

poprzez adres michal@mrvintage.pl w celu odebrania nagrody. 

12. Treść wiadomości, o której mowa w pkt 11 powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres pocztowy, nr telefonu. 



14. Organizator wyśle nagrody najpóźniej do 30.06.2013 r. 

 

§ 2 Dane osobowe 

1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Todo Media. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Konkursu. 

2.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu jest dobrowolne, choć niezbędne dla 

prawidłowego jej przeprowadzenia. 

3.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie możliwość postanowieniach niniejszego Regulaminu. 

2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na blogu MrVintage.pl 

3.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego 

Regulaminu i jego akceptacją. 

4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


