Regulamin Konkursu pod nazwą „Wybór użytkowników – kwiecień-maj”
organizowanego przez iLock.pl
z dnia 04.03.2013r.
§1
1. Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu iLock.pl
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która posiada aktywne konto na forum, pod adresem
http://forum.ilock.pl (aktualnie: http://zforum.pl)
§2
Czas trwania Konkursu jest ograniczony i wynosi 42 dni.
Organizator Konkursu wskazuje, iż Konkurs zostaje otwarty w dniu 16 marca a ulega
zakończeniu w dniu 26 kwietnia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji długości, jak i daty rozpoczęcia i
zakończenia Konkursu.
§3
Konkurs przeprowadzony zostanie na łamach strony internetowej http://ilock.pl oraz
http://forum.ilock.pl (aktualnie: http://zforum.pl)
§4
W konkursie nie mogą brać udziału właściciele oraz administratorzy serwisu, ich małżonkowie,
zstępni ani wstępni.
W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
§5
Zadaniem Uczestników Konkursu będzie aktywne uczestnictwo w życiu serwisu ilock.pl oraz
forum ilock.pl. (aktualnie: http://zforum.pl)
§6
Konkurs podzielony zostaje na 3 niezależnie od siebie etapy.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania dokładnej daty rozpoczęcia i
zakończenia etapów konkursu.
Dla edycji marzec-kwiecień są to:
Etap 1: 16 – 29 marca2013r.
Etap 2: 30 marca – 12 kwietnia 2013r.
Etap 3: 13 – 26 kwietnia2013r.
§9

Zwycięzcy konkursu są wybierani w każdym etapie przez administrację serwisu ilock.pl.
Zwycięzcą konkursu jest osoba, która w opinii administracji wykazała się na danym etapie
konkursu największą aktywnością w serwisie. Kryteria brane pod uwagę to:
- liczba, długość i wartość treści postów
- liczba, długość i wartość treści tematów
- liczba udzielonych komentarzy na stronie głównej
- aktywna pomoc innym użytkownikom
- udział w ankietach
- oraz inne czynniki wpływające na aktywność
Organizator Konkursu wskazuje zwycięzcę poprzez publikację jego danych osobowych lub
pseudonimu (nicka) na stronie internetowej http://ilock.pl
§ 10
Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez
możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową.
Nagrodą dla zwycięzcy każdego z 3 etapów Konkursu jest 20zł w postaci doładowania PayPal lub
jako kod stanowiący doładowanie konta numeru telefonu w polskiej sieci komórkowej, o
równowartości 20zł (w przypadku niektórych doładowań, mogą być wydane w postaci kilku
kodów, które po zsumowaniu pozwalają otrzymać kwotę 20zł, np. dla sieci Orange 10+10).
Uczestnik Konkursu, w przypadku uznania jego aktywności za zwycięską, zobowiązuje się do
wskazania nagrody.
Nagroda będzie przekazywana wyłonionym zwycięzcom w ciągu 14 dni od opublikowania
danych osobowych lub nicka zwycięzcy na stronie internetowej http://ilock.pl
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 30 dni od doręczenia nagrody przez
Wydawcę, prawo do nagrody konkursowej wygasa.
§ 11
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w Regulamin Konkursu zamieszczony na
stronie internetowej.
§ 12
W przypadku zastrzeżeń uczestników konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni
zgłosić reklamację na adres mailowy: info@ilock.pl, wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia
przez Organizatora Konkursu wyników danego etapu, którego dotyczy reklamacja.
Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
Konkursu w terminie 7 dni od dnia wpływu reklamacji na adres Organizatora Konkursu.

§ 13
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia osób nagrodzonych i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody i nie będą
publikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu lub serwisów współpracujących z
Organizatorem Konkursu – poza imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem zwycięzcy (Nickiem).
§ 14
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu
iLock.pl
Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
Konkursu.

