
 Regulamin Konkursu „Wiosenne Przebudzenie Podróżników” zwany dalej „Regulaminem”
§ 1.

[Organizator]

1.  Organizatorem  Konkursu  „Wiosenne  Przebudzenie  Podróżników”  (dalej  „Konkurs”)  jest  AGA  B.
Orzechowska, P. Orzechowski Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w  Gdańsku  VIII  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  KRS  0000072781.  NIP:  586-19-81-775  REGON:
191653538 (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany  z  podmiotami  będącymi  właścicielami  serwisu  społecznościowego  Facebook®.  Serwis
Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i
reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2
Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.03.2019 r. i kończy 29.03.2019 r., o godzinie 23:59.

2. Ogłoszenie wyników: 01.04.2019 r.

§ 3
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej  organizacji  i  przebiegu Konkursu a  w szczególności  w celu dokonania
oceny  prawidłowości  zgłoszeń  do  Konkursu  oraz  wyłonienia  osób  biorących  w  nim  udział  i  wyboru
Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3
osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w konkursie

1.  W Konkursie  mogą brać udział  osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem
Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zapoznała się i akceptuje Regulamin Konkursowy.

2.  W  Konkursie  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście,  tj.  niedopuszczalne  jest  tworzenie  kont  i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy
oraz  członkowie  ich  najbliższych  rodzin,  tj.  wstępni,  zstępni,  rodzeństwo,  małżonkowie,  rodzice
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która
przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone
i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą
być  prawdziwe  i  zgodne  z  rzeczywistością.  W  przeciwnym  razie  uniemożliwi  to  wydanie  nagrody
zwycięzcy.
6.  Zabrania się reklamowania konkurencji  i  wklejania w postach konkursowych linków, oferty sklepów
konkurencyjnych.



§ 5
Zasady i Przebieg konkursu

1.  Konkurs  jest  przeprowadzony  w  poście  konkursowym  na  tablicy  fanpage  MojaWalizka.pl:
https://www.facebook.com/mojawalizka/, ukaże się dnia 22.03.2019r o godzinie 12:50
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
- wybranie jednego produktu z oferty sklepu internetowego www.mojawalizka.pl,
-dodanie  w  komentarzu  postu  konkursowego  linka  ze  strony  www.mojawalizka.pl  kierującego  do
wybranego produktu z argumentacją dlaczego właśnie ten produkt zabrałbyś (zabrałabyś) na wycieczkę.
3. Jeden Użytkownik może dodać jeden komentarz

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie komentarze, które:
a. są związane z tematyką i produktami konkursu;
b. nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i
dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub
nawołujące do nienawiści);
c.  nie  odwołują  się  do  oferty  konkurencji  –  teksty,  obrazy,  linki  konkurencji  i  kierujące  do  stron
konkurencyjnych
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze
niezgodne  z  regulaminem  konkursu  zostaną  niezwłocznie  usunięte  bez  żadnych  roszczeń  ze  strony
Uczestników Konkursu.
6. Uczestnik zgłaszając komentarz do Konkursu zgadza się na opublikowanie go na stronie konkursu pod 
adresem: https://www.mojawalizka.pl/news-pol.phtml i tablicy fanpage 
https://www.facebook.com/mojawalizka/
7.  Komisja  Konkursowa,  dokona  oceny  komentarzy  uwzględniając  w  szczególności  ich  oryginalność,
pomysłowość  oraz  kreatywność  i  wyłoni  3 zwycięzców,  którzy  zostaną  wyróżnieni  Nagrodą  (dalej:
„Nagroda”).
8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage https://www.facebook.com/mojawalizka/.
9.  Informacja  o  wynikach  Konkursu  zostanie  umieszczona  również  na  stronie  Konkursu
https://www.mojawalizka.pl/news-pol.phtml  w  ciągu  maksymalnie  3  dni  roboczych  od  zakończenia
Konkursu oraz przesłana w formie adresu konta poczty elektronicznej lub w wiadomości Facebook® do
Uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzców”).
10.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  zakłócenia  w  działaniu  łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook®

§ 6.
Nagrody

1.  Nagrodą  w  konkursie  są  Vouchery  o  wartości  100  zł.  na  zakupy  w  sklepie  internetowym
www.mojawalizka.pl (obowiązują na produkty nie objęte promocją)
2. Wartość każdej nagrody to 100zł. (obowiązuje na produkty nie objęte promocją)
3. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

4.  Laureatom  nie  przysługuje  prawo  wymiany  Nagród  na  gotówkę  ani  nagrodę  innego  rodzaju.  W
przypadku wyboru produktu, którego wartość będzie niższa niż wartość vouchera Organizator nie zwraca
różnicy w dokonanym zakupie i  nie ma możliwości aby pozostała kwota została wykorzystana na inny
zakup. W sytuacji  wyboru produktu przekraczającego wartość Vouchera (uwzględniając koszt dostawy),
Zwycięzca zobowiązany jest do pokrycie pozostałej kwoty wartości produkty, zakupu.

5.  Zwycięzca  może  zrzec  się  Nagrody,  ale  w  zamian  nie  przysługuje  mu  ekwiwalent  pieniężny  ani
jakakolwiek inna nagroda.

6. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od poinformowania o wygranej przesłać informacje
niezbędne w celu przesłania vouchera w szczególności imię i nazwisko, adres konta poczty elektronicznej,
numeru telefonu.

7. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują

https://www.facebook.com/mojawalizka/


utratą prawa do niej bez żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, a Nagroda pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.

8. Nagrody wysyła Organizator na adres konta poczty elektronicznej w terminie do 30 dni roboczych od
otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych.

9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest
równoznaczna  z  rezygnacją  z  całości  nagrody.  W  przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcę  z  nagrody
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania  nagrody  kolejnemu  Uczestnikowi  wskazanemu  przez
Komisję Konkursową.

10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania
Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany
do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  i  usunięcia  komentarzy
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub
regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-wykorzystują  różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego  samego  konta  poczty  elektronicznej  do
występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
- zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje
(w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do
nienawiści);

- przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności spożywanie produktu
przez małe dzieci lub zwierzęta.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może
kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego
sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, wiadomość na  Facebook®); podczas
takiego  kontaktu  Organizator  może  oczekiwać  od  Uczestnika  podania  szczegółowych  informacji
dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  AGA B. Orzechowska, P. Orzechowski
Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 13, 81-512 Gdynia,
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe:
imię i  nazwisko,  adres konta poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, a Uczestnicy poprzez udział  w
Konkursie i akceptację Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie RODO, na podstawie art.  6
ust.  1  lit.  a)  RODO.  Dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  organizacją  i
przeprowadzeniem Konkursu, przyznaniem nagród, kontaktowaniem się z Uczestnikami i rozpatrywaniem
ich reklamacji. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe
Uczestników  będą  przetwarzane  nie  dłużej  niż  to  będzie  konieczne  do  należytego  przeprowadzenia
Konkursu.  Po  upływie  tego  okresu  dane  osobowe  Uczestników  zostaną  usunięte.  Administrator  nie
zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji  międzynarodowych.  Osoba
udostępniająca  dane  osobowe  ma  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia
sprzeciwu.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Administratora  przysługuje  osobie
udostępniającej swoje dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych.  W  oparciu  o  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  osoby



udostępniającej  dane  osobowe  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem
profilowania. 

§ 10.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po
jego  zakończeniu,  jednak  nie  później,  niż  w  terminie  30  dni  od zakończenia  Konkursu  (dla  reklamacji
przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną
na adres sklep@mojawalizka.pl z dopiskiem „Wiosenne Przebudzenie Podróżników”.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych
od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną
lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i  reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.2.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa
3.  Spory  odnoszące  się  i  wynikające  z  Konkursu  będą  rozwiązywane  przez  sąd  powszechny  właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem
e-mail sklep@mojawalizka.pl
5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zasad  Konkursu  w  trakcie  jego  trwania.  Informacja  o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/mojawalizka/.


