1. I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem wszystkich konkursów jest portal WebRiser Sp. z o.o. ul. Inwalidów
Wojennych 8 43-600 Jaworzno
2. Przedmiotem konkursu jest: wyłonienie osoby, która w czasie trwania konkursu
zamówi dostęp do zleceń lub przetargów budowlanych na dowolny okres trwania
usługi. Zwycięzca będzie wybierany losowo.
3. Informacje dotyczące czasu trwania określonego konkursu są podane na konkretnej
podstronie konkursowej.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. II. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która zamówi i opłaci dostęp do
zleceń lub przetargów budowlanych w okresie podanym na stronie konkursu
2. Osoba niepełnoletnia ma obowiązek potwierdzić iż jego rodzice wyrazili zgodę na
udział w danym konkursie.
3. W momencie zamówienia dostępu do zleceń lub przetargów, osoba zamawiająca
zobowiązana jest zapoznać się z warunkami uczestniczenia w konkursie, które
wyjaśnione są w regulaminie.
4. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem http://www.budujeszkupujesz.pl/konkurs/regulamin
3. III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie Użytkownik musi zamówić dostęp do zleceń lub
przetargów budowlanych na dowolny okres, w okresie trwania konkursu.
4. IV. Wybór zwycięzców
1. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się nie później niż 5 dni po zakończeniu
konkursu.
2. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez automat, z zwycięzca o tym fakcie
zostanie poinformowany mailowo oraz telefonicznie.
5. V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodą w konkursie jest bon na zakup materiałów budowlanych o wartości 200zł
na pasażu materiałów budowlanych www.BUDTRADE.pl.
3. Użytkownik, aby uzyskać prawo do nagrody zobowiązuje się przesłać swoje dane:
imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres
konkurs@budujesz-kupujesz.pl w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
W przypadku gdy dane nie zostaną w tym czasie przesłane, laureat traci prawo do
wygranej nagrody.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość
pieniężną.
5. Zwycięzca ma prawo zrzec się praw do wygranej przez niego nagrody. Zwycięzca
nie ma możliwości przeniesienia praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6. Zwycięzca bon zakupowy będzie mógł wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia
poinformowania go o fakcie zwycięstwa.
7. W przypadku gdy zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe
automatycznie traci on prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań
wobec organizatora.
6. VI. Dane osobowe
1. Zbierane dane osobowe są administrowane przez Organizatora. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji prawa do nagrody.
2. Podane dane osobowe uczestników przetwarzane będą jedynie w zakresie
niezbędnym dla realizacji konkursu.
3. Zwycięzca wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia oraz miejscowości z której
pochodzi na stronie www.budujesz-kupujesz.pl wraz z informacją o wygranej.
4. Zwycięzca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie
adresu lub innych danych podanych przez niego.
7. VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania powyższego
regulaminu.
2. Powyższy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz wstrzymania konkursu w każdej
chwili bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw
nabytych przez uczestników.

