
Regulamin Konkursu 
LightBox w miesięczniku Twój Styl 

 
Postanowienia ogólne. 

 
§1 

 
1. Organizatorem Konkursu LightBox w miesięczniku Twój Styl (dalej „Konkurs”) jest Lightbox Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-376 przy ulicy Kętrzyńskiego 24/1A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , KRS 0000355918, o kapitale 
zakładowym w wysokości 5 000 złotych (opłaconym w całości) posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) 584-269-68-84, numer statystyczny REGON 221012905 (dalej „Organizator”). 
2. Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestników jest Organizator. 
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. 
4. Konkurs trwać będzie od dnia 13 stycznia 2011 r. do dnia 13 marca 2011 r. (ostateczna data 
wydania nagród). 
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w 
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności  
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej 
rodziny. 
8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
 

Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady przyznawania nagród. 
 

§2 
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od godziny 00:00:01 w 
dniu 13 stycznia 2010 r. do godziny 24:00: w dniu 13 lutego 2011 r. prześlą do Organizatora pismo e-
mail z odpowiedzią na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój najlepszy pomysł na zdrowe odżywianie się 
w pracy?” na adres e-mailowy: ts.konkurs@lightbox.pl 
2. Odpowiedź zostanie uznana za nieważną, jeżeli: 

1) jej treść będzie inna niż wskazana w §2 pkt 1, 
2) zostanie przesłana przed rozpoczęciem trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. 

3. Wysłanie przez Uczestnika pisma e-mail, o którym mowa w §2 pkt 1, jest równoznaczne ze 
złożeniem przez niego oświadczenia, że akceptuje on postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnionych podczas Konkursu, przez 
Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji Konkursu oraz wydania 
nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo do wglądu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Nagrody w Konkursie (zwane dalej „Nagrodami”) stanowi 14 dwutygodniowych zestawów LightBox 
o wartości 700 zł każdy. 
5. Spośród prawidłowych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu pismem e-mail, o 
którym mowa w §2 pkt 1, Komisja Konkursowa wyłoni 14 najlepszych jej zdaniem prac będących 
odpowiedzią na pytanie konkursowe. W ciągu pięciu dni roboczych po upływie terminu określonego w 
§2 pkt 1 laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 
6. Nagrody zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom za pośrednictwem poczty kurierskiej w 
terminie do 13 marca 2011 r. 
7. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku: 

1) nieprzekazania przez Uczestnika, któremu przyznano nagrodę, danych osobowych 
pozwalających na dostarczenie nagrody, 
2) nieodebrania przez Uczestnika przesłanej nagrody. 

8. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród na inne. 
 



Postanowienia końcowe.  
 

§3 
 
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

 za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem firm telekomunikacyjnych i 
informatycznych,  

 wzięcie udziału w Konkursie przez osoby zamierzające odebrać Nagrody poza terytorium 
Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim uczestnikom Konkursu na stronie 
internetowej o adresie www.lightbox.pl. 


