
Regulamin konkursu na Produkt Lokalny Miesiąca portalu produkty-lokalne.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu” jest portal produkty-lokalne.pl, al. Wolności 17a/35, 62-
800 Kalisz, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w okresie podanym w artykule konkursowym (dalej: „Okres
Trwania Konkursu”)
2. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie podane na stronie produkty-lokalne.pl (dalej: „Serwis”).
3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialni są Organizatorzy.
4. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.
c.”.

3. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody są firmy (ich produkty) wskazane przez
czytelników portalu produkty-lokalne.pl poprzez zgłoszenie na adres redakcja@produkty-lokalne.pl
2. Produkt może powtórzyć się w konkursie na na Produkt Lokalny Miesiąca po upływie 6 
miesięcznej karencji

4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie produkty-lokalne.pl
2. Konkurs ma na celu wyłonienie produktu lokalnego miesiąca.
3. Publikacja artykułu konkursowego odbywa się 14. dnia każdego miesiąca.
4. Publikacja artykułu konkursowego jest równoznaczna z rozpoczęciem głosowania, które kończy
się 28. dnia każdego miesiąca.
5. Głosowanie odbywa się poprzez naciśniecie przycisku „like” (kciuk skierowany w górę).
Zdjęcie produktu, które zdobędzie najwięcej „like” wygrywa konkurs
9. Ogłoszenie wyników odbędzie się na portalu produkty-lokalne.pl

5. NAGRODY
1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Produktu Lokalnego portalu produkty-lokalne.pl danego miesiąca w
którym odbywa się głosowanie
2. Pozostałe firmy (produkty biorące udział w konkursie) otrzymują certyfikat nominacji do
konkursu

6. ODBIÓR NAGRODY
1. Nagrody są przesyłane pocztą na adres firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków.
Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
2. Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są
przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości
informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych
przepisów.
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