REGULAMIN KONKURSU LITTLEST PET SHOP
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu Littlest Pet Shop” zwanej dalej „Konkursem” jest Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP:
118-00-74-063, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “Konkurs Littlest Pet Shop” i ma charakter ogólnopolski.
3. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.hasbro.pl.
4. Konkurs będzie trwał od 10.12.2012 do 17.12.2012 .
§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) Zrobienie zdjęcia pokazującego jak LPS-y przygotowują się do Świąt i przesłanie zdjęcia oraz adresu i kontaktowego
numeru telefonu, w terminie do 17.12.2012 na adres mailowy Hasbro kontakt@hasbro.co.uk
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w
niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie.
4. W przypadku nadesłania przez uczestnika Konkursu większej ilości zgłoszeń, w Konkursie weźmie udział tylko to
zgłoszenie , który wpłynie pierwsze do Organizatora. Jeśli tego samego dnia wpłynie kilka zgłoszeń jednego
uczestnika, w Konkursie weźmie udział tylko jedno zgłoszenie , który zostanie wybrane – wedle własnego uznania przez Komisję Hasbro.
5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby
organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Nadesłanie przez uczestnika zgłoszenia konkursowego stanowi przyjęcie przez uczestnika Konkursu oferty
Organizatora na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania zdjęcia wszelkimi dostępnymi technikami oraz rozpowszechniania utworu poprzez jego publiczne
wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania
umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych w powyższym zakresie w dniu odebrania nagrody
lub na pierwsze żądanie Organizatora.
§3
NAGRODY RZECZOWE
1. Dla uczestników konkursu przewidziano następujące nagrody rzeczowe: 10szt LPS Wróżki Figurka Pojedyncza o
wartości 29,99zł brutto każda.
2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Hasbro
4. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzców przez firmę Hasbro.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik Konkursu obowiązany jest
skierować na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia zasadności skargi lub
żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane.

2. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi
będzie ostateczna.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Promocji określone niniejszym
Regulaminem.
2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.hasbro.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

