REGULAMIN KONKURSU
"WYGRAJ PŁYTĘ “MAN OF THE WOODS”"
I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.justintimberlake.pl. Nagrody w konkursie zapewnia Sony Music Poland.
II. ZADANIE KONKURSOWE:
1. Odpowiedzieć poprawnie na jak największą ilość pytań konkursowych z danego dnia konkursowego za pośrednictwem
formularza konkursowego. Formularz konkursowy składać się będzie z pięciu pytań przygotowanych przez Organizatora
konkursu.
III. UCZESTNICY KONKURSU:
1. Osobami uprawnionymi do udziału w Konkursie są wszystkie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadające adres zameldowania na terenie Polski.
2. Aby stać się Uczestnikiem, należy wziąć udział w dowolnym dniu trwania konkursu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału twórcy oraz współtwórcy strony www.justintimberlake.pl, pracownicy Sony Music
Poland oraz osoby z nimi spokrewnione.
IV. PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs trwa od godziny 12:00 dnia 04.02.2018 do 08.02.2018 do godziny 23:59.
2. Ramy czasowe:
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(Każdy zestaw pytań zostanie opublikowany w wyznaczonym terminie na stronie głównej: www.justintimberlake.pl)

3. Odpowiedzi na pytania należy wysyłać poprzez formularz umieszczony na stronie: www.justintimberlake.pl.
4. Każda osoba może wysłać dowolną ilość zgłoszeń każdego dnia, jednak pod uwagę brana jest tylko pierwsza przesłana za
pośrednictwem formularza konkursowego wiadomość.

5. Każda runda składać się będzie z 5 pytań przygotowanych przez Organizatora konkursu oraz trwać według powyższej
zamieszczonej tabeli z pkt. 2. Data publikacji pytań jest równoznaczna ze startem dnia konkursowego, data zakończenia
przyjmowania zgłoszeń z jego z zakończeniem.

6. Laureaci o wygranej będą informowani drogą mailową maksymalnie 48 godzin od przesłania swojego zgłoszenia.

V. NAGRODA:
1. Nagrodą w konkursie jest pięć płyt CD “Man Of The Woods” Justina Timberlake’a (po jednej na każdy dzień
konkursowy).
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie, może wygrać maksymalnie jedną nagrodę (jedną płytę).
3. Nagroda nie podlega wymianie na jakąkolwiek inną nagrodę, oraz nie może zostać przydzielona przez Laureata innej
osobie.
4. Laureat konkursu odpowiada za dostarczenie poprawnych danych adresowych do wysyłki płyty.
VI. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do dnia na adres: kontakt@justintimberlake.pl w ciągu 14 dni, licząc od zakończenia
ostatniej rundy konkursu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek akceptacji powyższego regulaminu.
2. Nadesłane prace konkursowe niespełniające warunków opisanych w pkt. IV. niniejszego regulaminu, nie będą brane pod
uwagę.
3. Konkurs "WYGRAJ PŁYTĘ “MAN OF THE WOODS”” nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowana
przez portal Facebook. Dołączając do Konkursu przekazujesz swoje informacje wyłącznie na potrzeby przeprowadzenie
konkursu oraz wysyłki nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu bez podawania przyczyny.

