REGULAMIN KONKURSU „ Zabawa wielkanocna - Złap zajączki!"
Regulamin reguluje warunki uczestnictwa w konkursie „Zabawa wielkanocna - Złap zajączki!” („Konkurs”)
oraz zasady jego przebiegu i wyłaniania Laureatów, a także określa zasady nadzoru nad jego
przeprowadzeniem i postępowanie reklamacyjne.
Każdy Użytkownik chcący wziąć udział w Konkursie musi zapoznać się z treścią Regulaminu.
Zgłoszenie udziału do Konkursu będzie oznaczać zapoznanie się z Regulaminem, jego akceptację oraz
zobowiązanie się do przestrzegania jego zapisów.
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KWESTIE WSTĘPNE

Organizatorem Konkursu jest PlanujemyWesele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al.
Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379
(„Organizator”).
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, niebędąca osobą najbliższą dla reprezentantów lub pracowników
Organizatora (mąż/żona, ojciec/matka, syn/córka, wnuk/wnuczka, brat/siostra), która to ma miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które zarejestrują się w Serwisie i przez okres trwania
konkursu będą aktywnymi użytkownikami Serwisu.
W konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w jednej kategorii, przy czym może on
podejmować kilka prób realizacji zadania konkursowego i przy wyborze Laureatów będzie brany
najlepszy wynik osiągnięty przez danego Uczestnika w danym dniu o ile po zakończeniu Gry z
najlepszym wynikiem Uczestnik pozostanie zalogowany lub zaloguje się do Serwisu; w sytuacji, gdy
dany Uczestnik zostanie Laureatem w jednym dniu to nie może już nim zostać w kolejnym dniu bez
względu na to jaki wynik osiągnie.
W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które wyrażą zgodę na przesyłanie do nich newslettera
oraz informacji handlowych przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie.
Osoby, które zgłoszą swój udział do Konkursu lecz nie spełniają wymogów przewidzianych w
Regulaminie nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu i zostaną wykluczone przez
Organizatora.
Konkurs organizowany będzie w okresie od 20.04.2019 roku (od godziny 00:01) do 26.04.2019 roku
(do godziny
23:59). Najlepsze wyniki będą ustalane jednak dla każdego dnia trwania Konkursu
osobno.
Konkurs organizowany będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Internet.
Konkurs organizowany będzie przy wykorzystaniu strony internetowej Organizatora prowadzonej
pod adresem www.planujemywesele.pl („Serwis”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest
posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.
Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani związany z serwisem Facebook ani jego właścicielem lub administratorem.
Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i skargi
należy kierować do Organizatora a nie do właściciela lub administratora serwisu Facebook.
Informacje podawane przez Laureatów będą informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie
właścicielowi lub administratorowi serwisu Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w
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celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną.
Konkurs ma na celu promocję Organizatora. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać wykorzystane w
ramach kampanii promocyjnych lub informacyjnych Organizatora w serwisie Facebook, na innych
serwisach społecznościowych oraz na jego stronie internetowej.
W ramach Konkursu Uczestnicy mogą startować w jednej z następujących kategorii: „Pary” albo
„Firmy”. Przy czym w kategorii „Firmy” mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy, którzy są
zarejestrowani jako Firma w ramach Serwisu. Uczestnicy posiadający status Firmy w Serwisie nie
mogą brać udziału w Konkursie w kategorii „Para”
Nagrodami w konkursie będą:
a. dla dwóch najlepszych wyników w danym dniu (tj. w okresie od 00:01 do 23.59 danego dnia) w
kategorii „Pary”.
- Niezbędnik Panny młodej (wartość to 59 zł) za zajęcie 1. miejsca
- PUDEŁKO na obrączki drewniane Love (wartość to 39,98 zł) za zajęcie 2. miejsca
b. dla 3 najlepszych wyników w danym dniu (tj. w okresie od 00:01 do 23.59 danego dnia) w kategorii
„Firmy” Doładowanie konta w Serwisie na kwotę:
- 100 zł za zajęcie 1. miejsca (wartość to 100 zł)
- 50 zł za zajęcie 2. miejsca (wartość to 50 zł)
- 20 zł za zajęcie 3. miejsca (wartość to 20 zł)
W ramach Regulaminu nagrody o których mowa powyżej w pkt. I.14 będą określane jako „Nagroda”.
Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę.
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
Laureat nie może przekazać praw do Nagrody osobie trzeciej.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku:
a. podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi przez Użytkownika,
b. podejrzenia posługiwania się przez tego samego Uczestnika różnymi adresami e-mail,
c. podejrzenia podszywania się przez Uczestnika pod konto innego użytkownika Serwisu,
d. podjęcia jakichkolwiek próby bezprawnego lub sprzecznego z Regulaminem wpływania na
wyniki Konkursu, przez co w szczególności będzie uznawanie zautomatyzowane korzystanie
z Serwisu lub wykorzystywanie oprogramowania w celu uzyskania lepszego wyniku w
Konkursie,
e. naruszenia obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
f. naruszenie zapisów Regulaminu,
g. naruszenie zasad fair play.
Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo
do pozbawienia Laureata Nagrody. Uczestnik i Laureat ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem w przypadku wykluczenia z konkursu.
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ZASADY KONKURSU

Uczestnicy do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. I.7 Regulaminu.
Zgłoszenie i zakwalifikowanie do Konkursu wymaga wykonania następujących czynności:
a. zalogowanie się do konta użytkownika Serwisu przed rozpoczęciem Gry lub bezpośrednio po
niej (jeżeli dana osoba nie posiada jeszcze konta w Serwisie to dla wzięcia udziału w Konkursie
konieczne jest zarejestrowanie się w Serwisie i założenie konta a następnie zalogowanie się do
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niego przed rozpoczęciem Gry lub bezpośrednio po niej),
b. wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera i informacji handlowych poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa,
c. odnalezienia na stronach Serwisu ukrytej gry („Gra”),
d. zagranie w Grę i uzyskanie możliwie największej ilości punktów w ciągu 3 minut od rozpoczęcia
Gry.
Najpóźniej po zakończeniu Konkursu jury składające się z osób reprezentujących Organizatora
(„Jury”) wyłoni 2 zwycięzców w kategorii „Pary” oraz 3 zwycięzców w kategorii „Firmy” dla każdego
dnia trwania konkursu („Laureat”), którzy otrzymają Nagrody.
Jury będzie oceniać Uczestników każdego dnia trwania Konkursu w dwóch kategoriach: „Firma” i
„Para”.
Decydującym kryterium dla Jury jest ustalenie kto z danej kategorii uzyskał najlepszy wynik w Grze w
ciągu pierwszym 3 minut tej Gry w danym dniu. W przypadku takiej samej ilości punktów kilku
Uczestników tego samego dnia Nagrodę otrzyma ten, który jako pierwszy uzyskał taką ilość punktów
(liczy się data i godzina uzyskania punktów).
Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu.
Informacja o zwycięzcach zostanie im przekazana za pośrednictwem portalu społecznościowego
Facebook lub za pośrednictwem wiadomości email na adres poczty elektronicznej wcześniej podany
przez Laureata.
Laureat musi odpowiedzieć na powiadomienie Organizatora o którym mowa w pkt. II.6 w terminie 7
dni od zamieszczenia posta z informacją o wynikach Konkursu na fanpage Organizatora. Brak
odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim będzie traktowane jako rezygnacja z
Nagrody.
Laureat chcąc otrzymać Nagrodę jest zobowiązany podać Organizatorowi następujące dane: Imię i
nazwisko, adres dostarczenia Nagrody. Brak podania tych danych uniemożliwi przekazanie Nagrody i
będzie traktowane jako rezygnacja z Nagrody.
W przypadku rezygnacji z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody z której
zrezygnowano kolejnej osobie w rankingu Jury.
Nagroda zostanie nadana w terminie 7 dni od otrzymania danych do wysyłki od Laureata wskazanych
w Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych
danych lub zmiany danych. W takim przypadku Nagroda przepada.
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REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości poprzez
formularz kontaktowy dostępny na stronie
https://pomoc.planujemywesele.pl/article/101-kontakt-z-obsluga-portalu w trakcie trwania
Konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury portalu PlanujemyWesele w składzie: Grzegorz Cieślak,
Karolina Dokić-Pietuszko, Anna Machnowska.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres
e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane poprzez wysłanie formularz
kontaktowy dostępny na stronie
https://pomoc.planujemywesele.pl/article/101-kontakt-z-obsluga-portalu
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Odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia będzie udzielać Organizator.
IV.
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DANE OSOBOWE

Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wyłonienia Laureatów oraz przesyłania newslettera
oraz informacji handlowych przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie (wszyscy
Uczestnicy), ogłoszenia wyników Konkursu i kontaktu ze zwycięzca.
Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich przekazania przez Uczestnika do momentu
zakończenia Konkursu i wręczenia Nagród, z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą uprawniać
do przetwarzania danych osobowych również przez dłuższy okres.
Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu
wręczenia Nagród, odpowiedzi na reklamacje, pytania i zastrzeżenia, jak również w celu przesyłania
newslettera, informacji handlowych a także w związku z prowadzeniem konta w ramach Serwisu.
Uczestnicy mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania,
uzupełniania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia danych osobowych
przez Laureata przed doręczeniem Nagrody może skutkować brakiem możliwości wywiązania się z
zobowiązań przez Organizatora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale równocześnie niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
Uczestnikom przysługuje prawo do skierowania do Organizatora pisemnego i umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy Organizator przetwarza dane z naruszeniem
postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.planujemywesele.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2019.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
serwisu Facebook. Podobnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek internetowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie
usługi pocztowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego.

