
1. Organizatorem konkursu (Organizator) jest Portal SuperSluby.pl, którego właścicielem jest 
firma QuatroNET z siedzibą przy ulicy Bronowickiej 90, 30-091 Kraków.

Nagrody

2. Nagrodą w konkursie jest:

a)  weekend,  rozumiany  jako  dwa  noclegi  za  śniadaniami,  oraz  uroczysta  kolacja
w  luksusowym  kompleksie  hotelowym  (niezbędna  jest  wcześniejsza  rezerwacja  terminu 
wyjazdu, której zwycięzca dokonuje już samodzielnie ).

Uczestnicy

3. Uczestnikiem konkursu (Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje się 
do konkursu, z wyłączeniem osób wymienionych w punkcie  4.

Zarejestrowani Użytkownicy serwisu supersluby.pl, którzy uzupełnili swój profil mogą stać 
się Uczestnikami po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnikami nie mogą być:

a) pracownicy etatowi Organizatora i następujący członkowie ich rodzin: małżonek, zstępni, 
wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,

b)  współpracownicy  Organizatora,  którzy  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  uzyskali 
wynagrodzenie  od Organizatora  z  tytułu  wykonywanych  na rzecz  Organizatora  czynności 
oraz członkowie ich rodzin wymienieni w lit. a).

5. Uczestnicy nie podają swoich danych osobowych. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami 
konkursu  podadzą  dane  osobowe  Organizatorowi  w  zakresie  niezbędnym  do  wydania 
nagrody. Organizator nie będzie przetwarzał tych danych w innym celu.



Zasady konkursu

6. Konkurs rozpoczyna się 1.12.2012 r. i kończy się 10.01.2013 r.

7.  Zwycięzca  konkursu  jest  wyłaniany  spośród  Uczestników,  którzy  wkleją  swój  link 
referencyjny,  otrzymany  podczas  rejestracji  ,  na  dowolne  forum,  portal  społecznościowy, 
blog, itp. Za każde kliknięcie we wklejony link referencyjny, Uczestnik zdobywa jeden punkt.

Punktacja

8. Za każde kliknięcie we wklejony przez Uczestnika link referencyjny, otrzymuje on jeden 
punkt.

9.  Przez  kliknięcie  w  link  rozumie  się  wyświetlenie  w  przeglądarce  strony  internetowej 
znajdującej się pod podanym w linku adresem.

Sposób wyłonienia zwycięzcy

10. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który w dniu jego zakończenia tj. 10.01.2013 r. 
godz.  23:59:59, uzyska największą sumę punktów zebranych przez siebie w całym czasie 
trwania konkursu.

11. W przypadku, w którym nie będzie można wyłonić jednoznacznie zwycięzcy (dwie lub 
więcej osób osiągnie ten sam wynik) – o wyborze zwycięzcy zdecyduje losowanie.

Czynności zabronione

12.  Nie  jest  dozwolone  zwiększanie  ilości  zdobytych  punktów  w  sposób  nieopisany
w rozdziale: Punktacja.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Uczestników, którzy naruszą niniejszy 
Regulamin, po stwierdzeniu, że Uczestnik działa z premedytacją.

14. Punkty zdobyte przez zdyskwalifikowanych Uczestników są zerowane, a Uczestnik nie 
może zarejestrować się ponownie do konkursu na ten sam adres e-mail.

Realizacja nagrody

15. Zdobywca nagrody po rozstrzygnięciu konkursu i powiadomieniu go o zwycięstwie przez 
Organizatora, zobowiązany jest do podania, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, danych 
osobowych niezbędnych do odbioru nagrody.



16.  Powiadomienie  odbywa  się  poprzez  wysłanie  wiadomości  na  adres  e-mail  aktualnie 
przypisany  do  profilu  zwycięzcy  na  Portalu  SuperSluby.pl.  Jeżeli  Uczestnik  z  jakiegoś 
powodu  nie  korzysta  w  chwili  rozstrzygnięcia  konkursu  z  tego  adresu  e-mail,  powinien 
skontaktować się z redakcją supersluby.pl i podać aktualny adres e-mail lub dane osobowe,
o których mowa w p. 20.

Komunikacja z organizatorami konkursu

17.  Wszelkie  uwagi,  zastrzeżenia,  propozycje  itp.  prosimy  kierować  na  adres  e-mail: 
konkurs@supersluby.pl.

Dane kontaktowe redakcji supersluby.pl dostępne są również tutaj: 
http://supersluby.pl/index/kontakt.

Inne postanowienia

18. Organizator  zastrzega sobie prawo do zablokowania  działań Uczestnika naruszającego 
niniejszy Regulamin.

19.  Uczestnicy ponoszą  osobistą  odpowiedzialność  za  działania  naruszające  obowiązujące 
prawo.

20.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  w  każdym  czasie.  Zmiany 
Regulaminu  obowiązują  począwszy  od  drugiego  dnia  od  jego  ogłoszenia  na  stronie 
supersluby.pl

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

22. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za wszelkiego rodzaju problemy techniczne 
mogące mieć wpływ na przebieg konkursu.

Zespół SuperSluby.pl


