
   Regulamin Konkursu
   organizowanego przez

   Bezdroża Sp. z o.o. pod nazwą
   „Konkurs na najciekawszą relację miesiąca”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą " Konkurs 
na najciekawszą relację miesiąca " przeprowadzony w okresie 1.11.2009 – 30.11.2009 
zwanym dalej konkursem.

§ 2
Organizatorem konkursu jest Bezdroża sp. z o o. z siedzibą na ul. Pychowickiej 7, 30-364 
Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 676-23-88-862, REGON 120815640.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1
1. Uczestnikami konkursu są zarejestrowani użytkownicy e-przewodniki.pl, którzy w 
terminie od 1 do 30 listopada zalogowali się na e-przewodniki.pl i zamieścili na portalu 
relację z podróży.

2. Za użytkowników e-przewodniki.pl uważa się wszystkie osoby, które wypełniły 
formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej na stronie 
e-przewodniki.pl/rejestracja.html.

III. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
§ 1

1. Uczestnicy konkursu udostępnili swoje dane osobowe w terminie do 30 listopada 
2009, wypełniając formularz rejestracyjny, co równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.).

2. Uczestnicy konkursu po zalogowaniu się do systemu e-przewodniki.pl akceptują 
regulamin portalu. Regulamin dostępny jest pod adresem 
e-przewodniki.pl/regulamin.html.

3. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z przedstawicieli firmy 
Bezdroża sp. z o.o.

4. Po zakończeniu konkursu komisja oceni jakość przesłanych materiałów i spośród 
autorów prac o najwyższej jakości wyłoni zdobywców następujących nagród:
a) najciekawsza relacja – polar firmy $f,
b) 4 wyróżnione relacje – II miejsce album o Tybecie, III miejsce przewodnik po 
Hiszpanii, IV miejsce przewodnik Polska zimą, V miejsce Słowacja zimą.

6. Nagrody zostaną dostarczone przesyłką kurierską i pocztową.



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Pracownicy firmy Bezdroża sp. z o.o. oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w 
konkursie.

4. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009.

6. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o 
którym mowa w niniejszym regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na 
zasadach ogólnych.

ORGANIZATOR
Bezdroża Sp. z o.o.


