
Regulamin Konkursu na forum „Wygraj stolik interaktywny 3w1 Explore & More 

SKIP HOP!” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest firma  Fine Art Media sp. z o.o. ul. Rogalińska 1 lok. 

51, 01-206 Warszawa NIP 527-265-86-50, REGON 142993620 dalej zwana 

Organizatorem. Fundatorem nagrody jest firma SKIPWISH Sp. z o.o., ul. Sycowska 

12, 02-266 Warszawa NIP 522-29-81-509, REGON 142975220. 

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki 

uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie oraz w siedzibie 

Organizatora. 

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 03 listopada do 13 listopada 2016 roku. 

Oznacza to, że odpowiedzi w formie komentarza w wątku konkursowym na forum 

będą brane pod uwagę w konkursie tylko w tym okresie. 

5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, podmiotów 

biorących udział w promowaniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 6, rozumie się: 

rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

7. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Konkurs będzie przeprowadzony na forum Dzidziusiowo.pl 

(http://dzidziusiowo.pl/forum). 

  

 

§2 

Zasady ogólne Konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 6 paragraf 1. zwane dalej 

Uczestnikami Konkursu. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wyłącznie osoby, będące zarejestrowanymi 

użytkownikami w Portalu Dzidziusiowo.pl. 

3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie: I urodziny dziecka to 

wyjątkowy dzień. Napisz jak go sobie wyobrażasz, co już potrafi Twój maluch i jakie 

zabawy najbardziej lubi?. Odpowiedź w formie komentarza należy napisać na forum, 

w wątku konkursowym.  

4. Uczestnik Konkursu powinien posiadać pełnię praw autorskich do przesłanej 

odpowiedzi. 

5. Jeden Uczestnik Konkursu może napisać maksymalnie jedną odpowiedź/jeden 

komentarz. 

6. Wyboru nagrodzonych zgłoszeń dokonywać będzie Jury składające się z 

reprezentantów Organizatora.  

7. Przesłane odpowiedzi nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania treść odpowiedzi 

przechodzi na własność organizatora i fundatora konkursu, którzy przejmują prawa 

autorskie i majątkowe do nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do publikacji 

http://dzidziusiowo.pl/forum


prac (oraz ich ewentualnych zmian) w serwisie http://www.dzidziusiowo.pl, 

http://dzidziusiowo.pl/forum oraz na stronie http://www.facebook.com/dzidziusiowo. 

8. Zabrania się przesyłania i publikacji treści: o innej tematyce niż tematyka Konkursu, o 

treści naruszającej prawo, bądź godzącej w dobre obyczaje, powszechnie 

obowiązujące normy obyczajowe i społeczne. 

9. Organizator oraz podmioty biorące udział w obsłudze Konkursu nie odpowiadają za 

treści przesłane lub umieszczane na stronach internetowych przez Uczestników. W 

przypadku gdyby Uczestnik naruszył prawa osób trzecich, ponosi on wyłączną 

odpowiedzialność za to naruszenie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia 

plików i komentarzy w sytuacji, gdy umieszczono je niezgodnie z regulaminem oraz 

gdyby uzasadnione stało się przypuszczenie, iż naruszają one prawa osób trzecich, jak 

również w przypadku gdyby ich treść była nieprzyzwoita lub mogła naruszać dobre 

obyczaje.  

10. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani według adresów e-mail podanych przy 

rejestracji w portalu. 

11. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest podanie poprawnego adresu e-

mail w momencie rejestracji do portalu. 

12. Nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie spełniają wymogów opisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§3 

Nagrody w konkursie 

 

1. W Konkursie nagrodzony będzie jeden zwycięzca (1 główna nagroda) przewidzianą w 

regulaminie.  

2. Główna nagroda w Konkursie to: Stolik interaktywny 3w1 Explore & More Skip Hop.    

3. Jury rozpocznie obrady po zakończeniu Konkursu, a zakończy nie później niż 15 

listopada 2016 roku. 

4. Jury składa się z dwóch osób reprezentujących Organizatora. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16 listopada 2016 roku na forum.  

Do zwycięzców zostanie rozesłany e-mail z wiadomością o wygranej w konkursie 

oraz prośbą o podanie danych adresowych. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnych danych adresowych 

potrzebnych do wysłania nagrody oraz danych osobowych do przygotowania 

protokołu odbioru nagrody (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, 

numer telefonu). 

7. Organizator Konkursu na stronie http://dzidziusiowo.pl/ opublikuje imię i nazwisko 

zwycięzcy maksymalnie dwukrotnie w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia 

wyników konkursu. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika w terminie 7 dni od 

ogłoszenia po raz drugi zwycięzcy, Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku 

roszczenie o wydanie nagrody. 

8. W razie braku możliwość skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem, 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody innemu wybranemu 

Uczestnikowi. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadne z 

nadesłanych zgłoszeń nie będzie spełniało zasad opisanych w paragrafie 2. W takim 

przypadku nagroda przechodzi na własność Fundatora. 

 

§4 

Dystrybucja nagród w Konkursie 

http://www.dzidziusiowo.pl/
http://dzidziusiowo.pl/forum
http://www.facebook.com/dzidziusiowo
http://dzidziusiowo.pl/forum/topic/277,konkurs-wygraj-zabawki-do-snu-chicco


 

1. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana Pocztą Polską lub przez firmę kurierską na 

podany przez Uczestnika adres, w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia 

danych osobowych. Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Polski. 

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie poda prawidłowych danych, o których mowa w pkt. 

6 paragraf 3 Regulaminu albo z innych względów nie mógł lub nie był w stanie 

odebrać nagrody – nagroda przechodzi na własność Fundatora. 

3. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany 

nagrody na jej równowartość pieniężną. 

 

§ 5 

Reklamacje 

 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych, 

przekazanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą mu odebranie nagrody. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać 

na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni roboczych od daty 

zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie 

będą rozpatrywane. 

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje należy wysyłać na adres Organizatora Konkursu: Fine Art Media Sp. z 

o.o. ul. Rogalińska 1 lok. 51 01-206 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na forum: 

Stolik interaktywny 3w1 SKIP HOP". 

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

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem 

poleconym, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

7. Przed rozpatrzeniem reklamacji spór sądowy jest niedopuszczalny. 

8. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody jaką osoba 

składająca reklamację mogłaby otrzymać. 

 

 

§ 6 

Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu oraz 

Fundatora. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu 

przekazania nagrody, a także w celach marketingowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, telefon, adres e-mail, numer 

PESEL oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

przetwarzanie i opracowywanie. 

4. Przetwarzanie danych osobowych 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.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników 

dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

5. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora Konkursu na piśmie, o 

każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku 



niepowiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak 

działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za 

niemożność wydania nagrody. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestnika, 

który stosuje niedozwolone techniki informatyczne w celu zwiększenia szans na 

zdobycie nagrody, m.in. automatyczne tworzenie fikcyjnych kont e-mail. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poście konkursowym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, odwołania Konkursu lub 

zmiany okresu jego trwania bez podania przyczyny. Każda taka zmiana Regulaminu 

lub decyzja zostanie opublikowana na stronie 

http://dzidziusiowo.pl//forum/category/19,konkursy.  

4. Prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora i Uczestników określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

Materiały reklamowo promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu określone w Regulaminie.  

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany.  

 

http://dzidziusiowo.pl/forum/category/19,konkursy

