REGULAMIN KONKURSU "Wygraj pobyt w LEGOLAND® Billund" MEMO
§ 1. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,
2. „Organizator” - organizator Konkursu, właściciel portalu Dzieckowpodrozy.pl - Gdańsk
Travel Agnieszka Kreft, ul. Łąkowa 5 , 84-120 Władysławowo
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie,
§ 2. Postanowienia ogólne
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art.
919 kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem
serwisu internetowego www.facebook.com
3. Konkurs prowadzony jest od dnia 01 czerwca 2016 r. od godziny 18:00, do dnia 20
czerwca do godziny 12.00 Etap 1, oraz do od 22 czerwca do 30 czerwca 2016 Etap 2.
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Etapu 1 Konkursu nastąpi dnia 21 czerwca 2016 r. do godziny
18:00, ogłoszenie rozstrzygnięcia Etapu 2 Konkursu nastąpi dnia 4 lipca 2016 r. do godziny
18:00. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez
Facebook, jak również Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku
organizacją Konkursu.
§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z
Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny,
o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak
również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: - wzięcie udziału w grze "Wygraj pobyt w
LEGOLAND® Billund - MEMO" na platformie Facebook, dostępnej na stronie:
https://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy/
4. Uczestnik musi posiadać zweryfikowane konto na facebook.com oraz musi być fanem
fanpage https://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy/
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby posiadające fikcyjne konta na platformie
Facebook. Nazwa Uczestnika Konkursu na platformie Facebook musi składać się z
faktycznego imienia i nazwiska Uczestnika. W przypadku wygranej w Konkursie, nazwa
Uczestnika Konkursu musi się zgadzać z danymi osobowymi, o których mowa w § 8.
6. Niedozwolone w czasie gry jest korzystanie z oprogramowania symulującego
kliknięcia oraz spowalniającego pracę przeglądarki, oraz innych działań ingerujących w
działanie i wyniki aplikacji.
7. Aplikacja posiada system zabezpieczeń pozwalających na weryfikację poprawoności
korzystania z aplikacji tj. w szczególności nie stosowania technik mogących mieć wpływ
na wynik gry. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości Uczestnik zostanie
wykluczony z udziału w konkursie.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Konkurs składa się z 2 etapów, dla każdego z etapów przewidziano oddzielne nagrody.
Etap 1
2. Etap 1 polega na wzięciu udziału w grze ""Wygraj pobyt w LEGOLAND® Billund MEMO" – według zasad określonych w ust. 4 poniżej.
3. Etap 1 zostanie rozstrzygnięty po uprzednim sprawdzeniu spełnienia wszystkich warunków
określonych w § 3 Regulaminu.
3. Rozstrzygnięcie Etapu 1 zostanie opublikowane na stronie internetowej
www.dzieckowpodrozy.pl oraz https://www.facebook.com/DzieckoWPodrozy/ najpóźniej do
dnia 21.06.2016 r. do godziny 18:00.
4. Etap 1 polega na przejściu gry ""Wygraj pobyt w LEGOLAND® Billund" - MEMO,
w którym należy znaleźć pasujące do siebie pary identycznych obrazków. Podczas gry
Uczestnik musi w jak najkrótszym czasie odkryć 10 par obrazków. W przypadku gdy
kilku Uczestników odkryje wszystkie pary w tym samym czasie, wówczas Uczestnik, który
jako pierwszy uzyskał najlepszy czas zostaje zwycięzcą. Każdy z Użytkowników ma trzy
możliwości zagrania i poprawienia wyniku, po trzech próbach aplikacja zostaje zablokowana
z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego paragrafu.
5. Uczestnik otrzyma możliwość dodatkowej gry gdy zaprosi do udziału w grze 10 znajomych
korzystając z aplikacji konkursowej (Zaproś znajomych).
Etap 2
6. Pięćdziesięciu (50) uczestników, którzy spełnią warunki określone w § 3 i § 4 Regulaminu
i zdobędą najkrótszy czas w grze ""Wygraj pobyt w LEGOLAND® Billund" - MEMO mogą
wziąć udział w Etapie 2 Konkursu.
7. Etap 2 Konkursu polega na przesłaniu na adres redakcja@dzieckowpodrozy.pl 1
autorskiego zdjęcia wpisującego się w zadany temat: "Rodzinna zabawa na powietrzu"
8. Etap 2 Konkursu trwa od momentu ogłoszenia wyników Etapu 1 konkursu do 30.06.2016 r.
(włącznie).
9. Zdjęcie zgłoszone na konkurs powinno być zapisane w formacie JPG i nie może być
mniejsze niż 800 pikseli w każdym z wymiarów
9. Prace (zdjęcia) zgłoszone do 2 Etapu konkursu oceni Jury konkursu powołane przez
Organizatora. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.
10. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu
oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona
prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że
uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i
rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne
lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym
niniejszym Regulaminem.
11. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika
konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii bez ograniczeń czasowych,
ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania utworu: - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; - w zakresie
rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; - wielokrotne publikowanie (również imienia i nazwiska) w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na
stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
12. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
13.Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc,
nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich oraz niezgodnych z
tematem konkursu.
14.W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych bądź związanych z odmową
upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną i
finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej.
15.Uczestnik przesyłając fotografię na Konkurs oświadcza tym samym, że akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
16.Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania Konkursu.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub otrzymanie zgłoszenia z
opóźnieniem z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po
stronie administratorów serwerów internetowych.
§ 5. Nagrody oraz ich wydanie
1. Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki określone w § 3 i § 4 Regulaminu i zdobędą
najkrótszy czas w grze "LEGOLAND® Billund Resort - MEMO" Etap 1 otrzymają nagrody:
1 miejsce - 4 bilety wejścia do parku LEGOLAND® Billund do wykorzystania w sezonie
2016
2 - 5 miejsce - 3 bilety wejścia do parku LEGOLAND® Billund do wykorzystania w sezonie
2016
6 - 12 miejsce - zestaw klocków LEGO® Creator 3w1 31026
2. Obowiązkiem Laureata jest wysłanie wiadomości prywatnej przy użyciu funkcjonalności
„Wiadomość” do fanpage, a Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi
dokładne informacje dotyczące warunków odbioru nagrody.
3. Wśród Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki określone w § 3 i § 4 Regulaminu i
wezmą udział w 2 Etapie konkursu, Jury konkursowe wybierze 1 pracę, która zostanie
nagrodzona voucherem na pobyt w LEGOLAND® Billund: 2 noclegi ze śniadaniami dla
rodziny 2+2 (2 dorosłych 2 dzieci do 15 lat) w domku typu Wild West Cabin oraz biletem
wstępu do parku LEGOLAND podczas całego pobytu oraz jednorazowym bilecie wstępu do
Aquaparku LALANDIA oraz jednorazowym bilecie wstępu do Givskud ZOO - całość do
wykorzystania do końca sezonu 2016 r. tj. do końca października 2016. Dojazd we własnym
zakresie. Nagrodę można wykorzystać po uprzedniej rezerwacji terminu pobytu (w miarę
dostępności wolnych miejsc, poza lipcem 2016).
3. W przypadkach tego wymagających Organizator Konkursu pokryje i odprowadzi podatek
od nagród na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualną Ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak
również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§ 6. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z
udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku,
gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do
przyznania którejkolwiek z nagród, niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, a
także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny, wskazanie nazwy konkursu którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie
spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą
rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania ich otrzymania
przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§ 8. Dane osobowe
1. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gdańsk Travel
Agnieszka Kreft z siedzibą we Władysławowie przy ul. Łąkowej 5. Dane osobowe
przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań
Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych
środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu
www.dzieckowpodrozy.pl. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych
osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania
usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu
otrzymania nagrody w Konkursie
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych
podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci
komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego

lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych
na niego Regulaminem.
2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej
http://www.dzieckowpodrozy.pl/poznaj-atrakcje-legoland-konkrus-memo/
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Wzięcie udziału w Konkursie należy rozumieć jak jednoznaczne z zapoznaniem się z
Regulaminem i jego akceptacją.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania
Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z
Konkursem jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.

