
Regulamin Konkursu "Zrób sobie paczkę" 

 

    § I. OPIS KONKURSU 

1. Organizatorem niniejszego konkursu jest A-ti sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 

Zamkowa 18/14 o numerze NIP:6762466148, 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, który określony jest w § I 

pkt. 3., z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1.12.-14.12.2014 do godz. 24-tej 

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

www.zielonysklep.com oraz www.a-ajurweda.pl 

§ II. ZASADY KONKURSU 

1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem, 

którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

www.zielonysklep.com oraz www.a-ajurweda.pl 

 Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i 

jego akceptację. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba która: 

a. jest fanem profilu zielonysklep.com, który na facebooku widnieje pod pełną nazwą 

 Dajwór 20 eko kawiarnia & sklep pod linkiem: https://www.facebook.com/dajwor20?ref=hl 

b. doda komentarz na tablicy profilu Dajwór 20 eko kawiarnia i sklep pod wpisem o 

konkursie. 

3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu jednokrotnie. 

4. Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane najpóźniej do dnia 14.12.2014 roku do 

godziny 24:00. Konkurs kończy się losowaniem, które zostanie przeprowadzone w siedzibie 

Organizatora w dniu 15.12.2014 r. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16.12.2014, po godzinie 12 na stronie 

www.zielonysklep.com 

7. Przyznanie nagród będzie wymagać podania w wiadomości prywatnej w serwisie 

Facebook do organizatora konkursu - danych osobowych potrzebnych do wysłania nagrody. 

Jeśli uczestnik w przeciągu 7 dni nie prześle danych osobowych, prawo do nagrody wygasa 

automatycznie. 
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§ III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła lat 16 za 

pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna wysłaną (skan/zdjęcie) na 

adres: sklep@a-ti.pl, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. W celu otrzymania wzoru 

takiej zgody proszę napisać na powyższy adres. 

2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z 

nimi, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, 

rodzeństwo, kuzynów, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a 

także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemna odpowiedź na konkursowe pytanie, 

która nie będzie naruszała zasad prawa autorskiego innych projektów, a także prawa 

polskiego, polubienie w/w funpage'u. 

4. Odpowiedzi niezgodne z Regulaminem, prawem polskim, wulgarne, lub oddane po 

terminie nie będą oceniane lub będą usuwane. 

  

III. Dane osobowe 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu: 

1) realizacji Konkursu 

2) wyłonienia zwycięzcy Konkursu 

3) wysłania nagrody konkursowej 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

otrzymanie nagrody w Konkursie. 

Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

§ IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

3. Ogłoszenie o wyborze zwycięzcy, stanowiące publikację wyników Konkursu, nastąpi na 

stronie www.zielonysklep.com  
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4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie informacji, o których 

mowa w punkcie poprzednim. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi konkursowej w celach 

marketingowych na dowolnych polach eksploatacji. 

6. O przyznaniu Nagrody każdy z nagrodzonych Uczestników zostanie dodatkowo 

poinformowany za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi 

na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników , publikując 

stosowną informację na profilu  Dajwór 20 eko kawiarnia & sklep w serwisie Facebook 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne. 

§ V. NAGRODY 

1. Osobiście skomponowana przez zwycięzcę paczka produktów składająca się z 

asortymentu widniejącego na stronie www.zielonysklep.com w kwocie nie większej niż 80 zł 

brutto. 

2. Nagrody nie mogą być zamienione na gotówkę. 

 

W razie dodatkowych pytań oraz przesłania zgody dla osoby niepełnoletniej uprzejmie 

prosimy o kontakt pod adresem: sklep@a-ti.pl 

 

http://www.zielonysklep.com/
mailto:sklep@sennakraina.pl
http://ti.pl/

