II Gliwicki Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy
Regulamin Konkursu
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest blog nawypadzpsem.pl, Salon Pielęgnacji Zwierząt „Gizell” i Szkoła
dla Psów „Szeptun”.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 12 lutego 2017 roku.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej
Mielczarek, Grzegorz Majnusz i Adam Nawrat.
4. Konkurs przeprowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zarejestrowane do udziału w II Gliwickim Walentynkowym
Psim Spacerze Wielorasowym.
2. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny organizatorów.

§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz udział w
II Gliwickim Walentynkowym Psim Spacerze Wielorasowym i jego ukończenie, a także poprawna
odpowiedź na pytanie konkursowe zadane przez Komisję Konkursową.
§4
NAGRODY
1. Nagrody w konkursie
a) Nagroda 1 stopnia –voucher na weekend w posiadłości Basen Przesieka,

b) Nagroda 2 stopnia – zestaw upominków (przysmaki, szampon dla psa, zabawka),
c) Nagroda 3 stopnia – voucher na zestaw „Imprints of love”,
d) Drobne upominki: dwie poduszki, miski dla psa i sznurki.

2. Każdy uczestnik Konkursu uprawniony jest tylko do jednej nagrody.
3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach w dniu II Gliwickiego Walentynkowego
Psiego Spaceru Wielorasowego.
4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Vouchery mogą zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie
jest dozwolone odsprzedawanie voucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
8. Nagrody zostaną wydane uczestnikom w dniu II Gliwickiego Walentynkowego Psiego Spaceru
Wielorasowego.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs trwa w dniu 12.02.2017 roku.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników w siedzibie Szkoły dla Psów „Szeptun”.

