
REGULAMIN KONKURSU

“Open for new Tomorrow”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. Organizatorem Konkursu jest
Luxahaus LLC (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu,
prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 05/01/2021 r. (od godziny publikacji informacji
o konkursie w wybranych stacjach radiowych i na firmowych kanałach mediów społecznościowych) do 07/01/2021 r.
(do godziny 15:00). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez osoby trzecie, inne
serwisy i firmy. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane
do Organizatora. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia wszystkich podmiotów medialnych
pomagających w dystrybucji treści konkursu z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje
przeciwko nim roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na
terytorium Stanów Zjednoczonych, 2. jest pełnoletnia (ukonczyla 21lat) lub posiada zgodę przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązana z
Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. Wypełniła formularz
zgłoszeniowy do Konkursu. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 1 – 5 stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po
dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego umieszczonego w specjalnej zakładce na
stronie organizatora. Nagroda w konkursie sa drzwi wejsciowe o lacznej wartosci nie przekraczajacej $2,500.00

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 07/02/2021w prywatnej wiadomości przesłanej w
serwisie Facebook, poprzez mail oraz poprzez telefon, podany w formularzu zgłoszeniowym. Prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez
konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie
osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem, a
każdy uczestnik biorący udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgadza się na wpisanie
jego danych do list marketingowych prowadzonych przez organizatora, tj. Wykorzystywaniem danych uczestników do
rozsyłania im materiałów promocyjnych i reklamowych. Każdy uczestnik, może zrezygnować z widnienia na liście
marketingowej firmy poprzez kontakt mailowy, bądź telefoniczny z Organizatorem



§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest firma Luxahaus LLC.Uczestnicy
Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu oraz późniejszych projektach marketingowych tj. Mailing, kontakt telefoniczny czy
otrzymywanie broszur reklamowych na wskazany wcześniej adres. Dane uczestników nie będą przekazywane innym
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie
pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia
Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie w terminie 7 (siedmiu)
dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą
elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@luxahaus.com.

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie organizatora w 3 wersjach językowych oraz w siedzibie Organizatora.
Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora.
Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Wszystkie treści reklamowo-informacyjne
dystrybuowane przez inne podmioty medialne, ktore wspolpracuja z organizatorem podczas konkursu mogą
nieznacznie się różnić w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, wynika to z różnic kulturowych oraz
językowych wśród poszczególnych grup społeczno-etnicznych


