Regulamin konkursu „Puf do przedpokoju”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Monika Zakrzewska – wnetrzezdrugiejreki.pl
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram
oraz Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wnetrzezdrugiejreki.pl (zwanej dalej
“Fanpage”).
5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik (zwany dalej: Uczestnikiem) powinien zapoznać
się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności
regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

Warunki uczestnictwa
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b) zapoznał się z treścią Regulaminu i dobrowolnie przystępuje do Konkursu
c) wyraża zgodę i akceptuje Regulamin
d) zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie
3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
4. Konkurs trwa od 23.09.2019 do 06.10.2019 do godziny: 23:59:59
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 07.10.2019 na stronie
www.facebook.com/wnetrzezdrugiejreki.pl i/lub www.wnetrzezdrugiejreki.pl/
6. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać tylko jedną odpowiedź konkursową.
7. Uczestnik musi posiadać prawo do publikowanego zdjęcia.
8. Całkowity zakaz umieszczania treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych,
ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne
(kontrowersyjne).

9. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki nagrody w terminie do 48
godzin, od momentu ogłoszenia wyników. W przeciwnym razie nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega: wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie
www.facebook.com/wnetrzezdrugiejreki.pl/ zdjęcia swojego ulubionego miejsca w domu.
2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
3. Organizator wybierze komentarz, który jego zdaniem jest najciekawszy i najbardziej oryginalny, w
ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu w terminie do 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników powinien
skontaktować się z Organizatorem poprzez na pośrednictwem prywatnej wiadomości na stronie
www.facebook.com/wnetrzezdrugiejreki.pl w celu przesłania danych do wysyłki nagrody. Wysyłka
nagrody wyłącznie na terenie Polski. Koszt transportu pokrywa Organizator.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: Puf DIY o wymiarach ok. 45cm x 45cm w kolorze szarym.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w miejscu zamieszkania Organizatora, w ciągu 14 dni roboczych,
lub może zostać przesłana pocztą.
3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzyskania od Uczestnika danych
do wysyłki.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie
www.facebook.com/wnetrzezdrugiejreki.pl oraz www.wnetrzezdrugiejreki.pl/
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu
przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych
w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
8. Nagroda w Konkursie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361) i jako
taka nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w Art.
30, ust. 1, pkt 2 w/w Ustawy.
9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

10. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
11. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania
nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o
ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy:
zakrzewska.mk@gmail.com z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

