
Regulamin Konkursu 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Konkurs na pierwsze urodziny 

Dekostacji”, zwany dalej „Konkursem”. Konkurs odbywa się na blogu „http://www.dekostacja.pl/”/ oraz 

stronie fan-page Dekostacja - pociąg do pomysłów w serwisie Facebook.com pod 

adresem „https://www.facebook.com/Dekostacja/” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu są autorki bloga „Dekostacja – pociąg do pomysłów”, 

„http://www.dekostacja.pl/” – Magdalena Arcimowicz i Karolina Wardyńska 

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia  

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

6. Konkurs trwa od dnia 31.10.2016 do dnia 12.11.2016 do godz. 23:59  

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:  

● Odpowiedź na pytanie „Które rękodzieło bloga www.dekostacja.pl podoba Ci się najbardziej i 

dlaczego?”, umieszczone pod postem konkursowym na stronie „www.dekostacja.pl” (wraz z 

podaniem swojego adresu mailowego)  lub pod postem konkursowym na stronie fan page’a : 

„https://www.facebook.com/Dekostacja/”; 

● Polubienie strony fan page „Dekostacja – pociąg do pomysłów” pod linkiem 

„https://www.facebook.com/Dekostacja/” oraz udostępnij post na swojej tablicy 

● Zapisanie się na newsletter strony bloga „Dekostacja pociąg do pomysłów”, pod adresem 

„http://dekostacja.pl/newsletter/” lub na stronie postu konkursowego poprzez wypełnienie 

formularza. 

3. Uczestnikami biorącymi udział w konkursie na stronie Facebooka mogą być osoby posiadające tylko 

jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook i przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego 

pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, 

adres IP, adres e-mail oraz w przypadku wygranej adres korespondencyjny do przesyłki nagrody ]  za 

pośrednictwem fan page'a „https://www.facebook.com/Dekostacja/” oraz adresu mailowego 

dekostacja@gmail.com 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
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zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, 

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem (w przypadku komentarza na 

fan page „https://www.facebook.com/Dekostacja/”). 

6.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego odpowiedzi oraz zdjęć na stronie Konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem użytym przez Uczestnika w jego Profilu. 

7. W Konkursie zwycięży 4 autorów najciekawszych odpowiedzi. Zwycięzcy zostaną poinformowani 

poprzez oznaczenie na tablicy fan page „https://www.facebook.com/Dekostacja/” na Facebooku w poście 

„Rozstrzygnięcie Konkursu” i w poście „Rozstrzygnięcie konkursu” na stronie „www.dekostacja.pl”. Dane 

osobowe, zawierające również adres do wysyłki zwycięzcy przekażą na e-mail organizatora : 

dekostacja@gmail.com do dnia 16.11.2016. 

8.  Najpóźniej w dniu 14.11.2016  do godziny 20.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu. 

 

§4 Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie są:  

● 1 miejsce – Ręcznie szyta poduszka w kształcie chmury wykonana przez Organizatora; 

● 2 miejsce – Dekoracyjna szkatułka drewniana wykonana przez Organizatora; 

● 3 miejsce –Deseczka do powieszenia z motywem wykonana przez Organizatora; 

● 4 miejsce – Świeczka żelowa ozdobna wykonana przez Organizatora. 

2. Jury (autorki bloga „Dekostacja – pociąg do pomysłów” – Magdalena Arcimowicz, Karolina Wardyńska)  

będzie oceniało przede wszystkim: 

a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu, 

b) spełnienie wszystkich warunków konkursu; 

c) oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

3. Nagrody zostaną  wysłane do Laureatów drogą pocztową na koszt Organizatora w przeciągu 14 dni od 

daty do ogłoszenia wyników tj.14.11.216. 

4.Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.  

5.Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.  

6.Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko 

i wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania Poczty Polskiej.  

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie 

Uczestnika.  

9.Nagrody w niniejszym konkursie nie przekraczają wartości 759 zł. Zgodnie z art. 21. Ust. 1 pkt 68 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody te są zwolnione z obowiązku pobrania i opłacenia 

podatku dochodowego. 

 

§5 Prawa Autorskie i inne 
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1. Uczestnik Konkursu zaświadcza i gwarantuje, że jest jedynym autorem odpowiedzi na zadanie 

konkursowe i jedynym podmiotem uprawnionym pod kątem praw autorskich do tych odpowiedzi zarówno w 

formie tekstowej, jak i graficznej oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do 

usuwania ich bez podania przyczyny.  

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.  

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

2.Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie 

powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich w udzielonej 

Odpowiedzi konkursowej. 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: 

błędy leżące po stronie Uczestnika Konkursu, niezawinione przez Organizatora,  

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania 

Konkursu.  

5.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i 

godziny publikacji wyników Konkursu.  

6.Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. 

7.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna 

lub inne niezależne od Organizatora przyczyny. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator 

poinformuje na swoim profilu fan-page na Platformie Facebook.  

8.Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem 

Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. Komentarze, 

pytania, skargi itp.) powinny być adresowane do Organizatora.  


