
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Wybór Rodziców” edycja 2018 
 

1. Organizatorem Konkursu „WYBÓR RODZICÓW ” jest Young Mind Magdalena 
Kordaszewska, z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 51, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki (CEIDG), o 
nadanym nr NIP 1131952925 oraz nr REGON 013073434,  
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs odbywa się w dniach 4.06.2018-24.06.2018 roku.  
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do 
czynności prawnych.  
3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają 
treści konkursowe za pomocą aplikacji konkursowej.  
4. Osoby biorąc udział w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym Konkursu „Wybór 
Rodziców” zwanym dalej Konkursem, przez Organizatora, tj. Young Mind Magdalena 
Kordaszewska z siedzibą w Warszawa (00-695) ul. Nowogrodzka 51, dla celów związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych i ich poprawiania. 
5. Udostępnienie swoich danych osobowych na rzecz Organizatora jest dobrowolne. 
6. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje, że żądanie zaprzestania przetwarzania lub 
usunięcia swoich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie go z 
dalszego uczestnictwa w Konkursie. 
7. Regulamin znajduje się na stronie www.wyborrodzicow.pl.  
 

§ 2 
ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zarejestrują się w serwisie 
www.wyborrodzicow.pl lub poprzez Facebook.  
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie ocenienie wszystkich produktów konkursowych 
dostępnych na http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs/glosowanie.aspx i napisanie 
przynajmniej jednej recenzji.  
3. Uczestnicy konkursu mają możliwość edycji swojej oceny i opisów przez cały czas trwania 
konkursu.  
4. Zwycięzcami konkursu zostanie 7 osób, które napisały najciekawsze opinie. Zwycięzcy 
zostaną wybrani przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora.  
5. O przydziale nagród decyduje Komisja Konkursowa.  
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.  
8. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wyborrodzicow.pl 
do 30.06.2018 r. Wyniki głosowania na produkty 30.09.2018 r. 
9. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie nie później niż 30 dni od przesłania 
Organizatorowi przez uczestników adresu korespondencyjnego w odpowiedzi na maila 
organizatora.  

http://www.wyborrodzicow.pl/
http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs/glosowanie.aspx


10. 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.  

 
§ 3 

NAGRODY 
1. Nagrodami w konkursie jest 7 nagród, takich jak:  

• vTech Baby Jeździk Pchacz Pociąg Podróżnika 4w1 
• FISHER PRICE Karuzela Z Misiami Projektor - CDN41 
• Mobilna walizka z klockami Fisher Price Mega Bloks FLT37 
• BARBIE On The Go POCZTA 
• MICRO Trike - Push Tricycle 
• Rowerek biegowy 2WAY NEXT Kinderkraft 
• Playmobil Dinozaury 

2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami po zakończeniu konkursu drogą e-mailową, 
pisząc pod adres podany w formularzu rejestracji.  
3. Zwycięzca ma 15 dni na odpowiedź na e-maila i przesłanie danych kontaktowych.  
4. Organizator prześle nagrody w terminie do 30 dni od otrzymania adresu 
korespondencyjnego od zwycięzców.  
 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 
kont 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.  
2. 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. Kanałem komunikacyjnym z Uczestnikami jest wyłącznie adres e-mail 
kontakt@zabawkowicz.pl.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia 
organizacji Konkursu bez podania przyczyny.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 


