
REGULAMIN KONKURSU 
„Konkurs na hasło reklamowe fotelika Doona” 

 
Organizatorem konkursu jest serwis www.zabawkowicz.pl promujący wspólną zabawę rodziców z dziećmi, 
zarejestrowany w Warszawie, zwany dalej Organizatorem. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs odbywa się w dniach 27.07-28.08.2017 roku. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny. 

4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe 

za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie http://www.wyborrodzicow.pl/konkursy/?id=3  

5. Osoby biorąc udział w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w celach marketingowych przez Organizatora, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną 

informacji marketingowych pochodzących od serwisu www.zabawkowicz.pl. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w 

Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

7. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez 

Organizatora następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu zamieszkania, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

8. Regulamin znajduje się na stronie www.wyborrodzicow.pl  

 

§ 2 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla fanów serwisu www.zabawkowicz.pl i www.wyborrodzicow.pl  

2. Konkurs trwa w dniach 27.07-28.08.2017 roku i polega na wymyśleniu i przesłaniu hasła reklamowego dla 

mobilnego fotelika samochodowego Doona. 

3. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa wybierze jedno najciekawsze hasło oraz wyróżni trzy hasła. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) Napisanie i przesłanie hasła reklamowego dla mobilnego fotelika samochodowego Doona. 

b) Zaakceptowanie warunków regulaminu. 

5. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 27.07-28.08.2017 roku do godziny 23.59.zachowaniu terminu 

nadesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia 

w Konkursie. 

6. Uczestnik wysyłając opis postaci wykorzystuje własne treści, do których przysługuje mu prawo oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z bezprawnego wykorzystania materiałów. 

7. Uczestnik publikuje na Stronie Konkursu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za ich treść oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do ich 

wykorzystywania i udostępniania, w tym autorskie prawa majątkowe w zakresie, w jakim materiały te 

odpowiadają cechom utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych [Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm]. 

8. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie praw autorskich do 

przesłanego hasła reklamowego. 

9. Komisja złożona z pracowników Organizatora wybierze cztery najlepsze hasła, które zostaną nagrodzone. 

10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 

12. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wyborrodzicow.pl do 4.09.2017 r. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany 

danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez 

Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją 

Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy. 

14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy 
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w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 

15. fikcyjnych kont na portalu Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany 

Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku 

informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. 

16. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności 

podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów 

prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do 

wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia 

innych wymagań konkursowych. 

 
§ 3 

NAGRODY 
 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a) Jeden mobilny fotelik samochodowy Doona  

b) Trzy torby do mobilnego fotelika samochodowego Doona 

2. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się po zakończeniu konkursu drogą e-mailową. Zwycięzca ma 15 

dni na odpowiedź na e-maila i przesłanie danych kontaktowych. 

3. Organizator prześle nagrody w terminie do 30 dni od otrzymania adresu korespondencyjnego od 

zwycięzców. 

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo 

zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do 

otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

5. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną. 

6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania 

Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu. 

7. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

 
REKLAMACJE i POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje w trakcie Okresu Konkursu oraz przez 21 dni po jego 

zakończeniu, które rozpatruje Organizator. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą 

rozpatrywane. 

2. Reklamacja w formie pisemnej powinna być wysłana do siedziby Organizatora i powinna zawierać imię, 

nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych 

postanowień Regulaminu. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

4. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni 

roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę 

sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

6. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zaakceptowanie regulaminu Konkursu. 

7. Kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami jest adres mailowy kontakt@zabawkowicz.pl  
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