
REGULAMIN KONKURSU „zoom nanushki” 
I. DEFINICJE  

1. Organizatorem Konkursu „zoom nanushki” jest właściciel strony 
https://web.facebook.com/mamazmiasta/ . 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. 
Regulaminu, zamieści zdjęcie stóp swojego autorstwa i polubi strony 
https://web.facebook.com/mamazmiasta/ i https://web.facebook.com/nanushkiclub. 

3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, będzie autor najlepszego zdjęcia wybranego 
przez jury w składzie: autor bloga mamazmiasta.wordpress.com i właściciel marki nanushki. 

4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to 3 boksy prezentowe ze 
skarpetkami o wartości 70 zł każda. 

II. PRZEBIEG KONKURSU 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.05.2016 i kończy się o godz. 23:59 dnia 25.05.2016. 
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi polubić strony i w komentarzu do postu 

konkursowego zamieścić zdjęcie stóp własnego autorstwa. 
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie 

zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 26.05.2016 o godz. 20:00, o czym poinformuje na 

fanpage'u na Facebooku. 
5. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o sposobie przekazania nagrody.  
6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
7. Nagrody w konkursie otrzyma 3 uczestników. 
8. Dodanie zdjęcia w komentarzu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE  
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać 

Nagrodę Zwycięzcy. 
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w 

Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Organizatora: mamazmiasta@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia 
zakończenia konkursu. 

5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. 
Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, 
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w 
reklamacji. 

8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane. 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podczas konkursu nie będą zbierane żadne dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach 
marketingowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do 

żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i 

zakładach wzajemnych. 
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 

 


