REGULAMIN Konkursu
"MagicznyBotaniczny"
na Dzieckowpodrozy.pl
§ 1. Konkurs
Akcja, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej „Konkursem”) jest skierowana do osób fizycznych,
będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn.
zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. Organizator
1.

Organizatorem Konkursu jest właściciel serwisu Dzieckowpodrozy.pl – Travel & Media Wojciech Kreft
ul. Łąkowa 5 84-120 Władysławowo zwana dalej „Organizatorem”.
2.
Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
3.
Konkurs jest przeprowadzony poprzez serwis www.Dzieckowpodrozy.pl
4.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
§ 3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.11.2022 i trwa do 21.11.2022 do godziny 23:59.
§ 4. Wgląd w Regulamin
1.
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona poprzez link na stronie internetowej Organizatora.
Podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Konkursowej jest Organizator.
§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w
niniejszym Regulaminie i nie podlegają wykluczeniu stosownie do postanowień § 5 ust. 5 Regulaminu.
2.
Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; jest osobą posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (co najmniej 13 lat)jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego
b) wykona zadanie konkursowe opisane w paragrafie 6.
Każda osoba, która spełni łącznie podane powyżej kryteria, staję się Uczestnikiem Konkursu.
3.
Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy
tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka,
rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 6. Zasady Konkursu
1.
Zadaniem
Uczestnika
Konkursu
jest:
- publiczne udostępnienie postu konkursowego w serwisie Facebook
- pod postem konkursowym w serwisie Facebook zamieszczenie komentarza będącego odpowiedzią na pytanie
konkurse: „Dlaczego chcemy odwiedzić MagicznyBotaniczny?”.
2.
Nad przebiegiem Konkursu czuwa specjalnie powołana przez Organizatora Komisja. Komisja wybierze
spośród zgłoszonych odpowiedzi uczestników pięć najbardziej kreatywnych odpowiedzi na zadanie
konkursowe.
3.
Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania Konkursu.

4.
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 na korzystanie z tych materiałów, o ile są
one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem.
5.
Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowany o wyborze Komisji Konkursowej na stronie internetowej
www.dzieckowpodrozy.pl oraz w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Zwycięzca
zobowiązany jest do przesłania wiadomości prywatnej przez serwis Facebook celem przekazania nagrody.
6.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
niego warunków niniejszego Regulaminu.
§ 7. [Nagrody]

1.
2.

Lauraci – 5 wyróżnień - każde po 3 bilety normalne na wystawę MagicznyBotaniczny w Warszawie
Organizator ma 7 dni na przekazanie nagrody zwycięzcy od momentu otrzymania danych adresowych i
wymaganych zgód od zwycięzcy. Nagrody zostaną przesłane przez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

§ 8. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu / wyłonienia zwycięzców
1.
Spośród uczestników Komisja Konkursowa wybierze laureatów, który w ocenie Komisji Konkursowej
zamieścił najbardziej kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe.
2.
Decyzje Komisji Konkursowej sa ostateczne.
3.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej 24.11.2022 r.
4.
Informacja o wynikach konkursu wraz z zamieszczeniem zwycięzkich prac konkursowych zamieszczone
zostaną również w serwisie www.dzieckowpodrozy.pl oraz w poście na profilu Dzieckowpodrozy na w serwisie
Facebook.
§ 9. Reklamacja
Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres
Organizatora: Travel & Media Wojciech Kreft z dopiskiem „Konkurs Wymarzony dom z klocków”, w terminie do
30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora) lub drogą
elektroniczną na adres domzklockow@dzieckowpodrozy.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez
Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach
postępowania reklamacyjnego listem poleconym w terminie 28 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
2.
Reklamacje nie zawierające imienia, nazwiska, adresu zwrotnego nadawcy bądź uzasadnienia
reklamacji nie będą rozpatrywane.
3.
Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
1.

§ 10. Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest
Organizator.
2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz

otrzymania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu
przeprowadzenia Konkursu i obsługi reklamacji
4.
Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane dla celów dowodowych przez czas
przedawnienia roszczeń. Zwycięzcy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
3.

§ 11 Prawa i obowiązki Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, za pomocą których, Uczestnik może przystąpić do
uczestnictwa w Konkursie.

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych
przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich w tym zgłaszając do konkursu zdjęcia, do których nie posiadają praw
autorskich
b) prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione podstawa do tego by uznać, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

2.

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w ich wizerunek,
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania
Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i/lub
zaproponuje inną formę Akcji, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności
nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
4.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w
Konkursie z następujących przyczyn:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych,
które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia
mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych na Stronę Konkursową drogą elektroniczną
f) naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, a także
zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W przypadku niemożności
dostarczenia nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
3.

§ 12. Postanowienia końcowe
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie
Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem
oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji w
Aplikacji Konkursowej.
2.
O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy uczestnicy będą powiadomieni bezpośrednio pod
postem konkursowym.
3.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
4.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.
1.

