REGULAMIN
1. Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „Z dzieckiem w Warszawie”, (zwanego dalej: „ Konkursem”) jest dokumentem
zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Filip Żok, zamieszkały przy ul. Sarmackiej 18/62, 02-972 w Warszawie, zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą
przyjmowane od dnia 28 sierpnia 2017 r. od godziny 12:00 do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59:59.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej
„Uczestnikami”.
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na
stronie internetowej Konkursu pod adresem
8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodę na
brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.
9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są małżonkowie Organizatora, powinowaci Organizatora w linii prostej pierwszego stopnia.
10. Uczestnikiem może zostać osoba, która uprzednio odwiedziła stronę internetową w serwisie społecznościowym facebook.com
(zwanym dalej Facebook), na której prowadzony jest tzw. fanpage "Wyjazdyzdzieckiem.pl".
13. Zadaniem konkursowym jest opisanie opinii na temat wybranej atrakcji dla dzieci w Warszawie, w jednym komentarzu do
postu Organizatora na fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/Wyjazdyzdzieckiempl.
14. Wykonanie zadania konkursowego winno zostać dokonane z autentycznego, osobistego profilu uczestnika. Wykonanie
zadania konkursowego jest równocześnie zgodą na opublikowanie jego treści w serwisie http://wyjazdyzdzieckiem.pl .
15. W Konkursie przewidziano łącznie 4 nagrody. Każdy z laureatów otrzyma po 1 (jednej) nagrodzie, którą będą 2 vouchery do
Hulakula przy ul. Jagiellońskiej 82b w Warszawie 1 do sali zabaw dla 2 dorosłych oraz 1 dziecka w czasie nieograniczonym i 1
voucher na 1 godzinę gry na 1 torze bowling bowling dla max. 8 osób do wykorzystania do 30 września 2017 roku.
16. Laureatami Konkursu zostanie 4 (czterech) Uczestników, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez
Komisję Konkursową za najciekawsze.
17. W skład Komisji konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby- przedstawiciele Organizatora
18. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej pod
adresem https://www.facebook.com/Wyjazdyzdzieckiempl oraz w serwisie www.wyjazdyzdzieckiem.pl, co nastąpi do 2 dni po
zakończeniu konkursu, czyli najpóźniej 30 sierpnia 2017 roku.
21. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
22. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki
do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – „Konkurs – z dzieckiem w
Warszawie”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
23. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.
24. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym do
konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
25. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.

26. Organizator ani Zlecający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
27. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć konkursowych również w serwisie
www.wyjazdyzdzieckiem.pl. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.
28. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu, a nie Facebook.
Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia
zwycięzcy ewentualnej nagrody.
29. Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do konkursu
przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi - Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego
konkursu.

