
                                        REGULAMIN KONKURSU 
 

Niniejszy regulamin reguluje warunki uczestnictwa w konkursie „Stwórz 
szczególny klimat Waszego domu!” („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 
niniejszego regulaminu. 
 
Zgłoszenie udziału do Konkursu będzie oznaczać zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem, jego akceptację oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego 
zapisów. 
  

I. KWESTIE WSTĘPNE 
 

1.Organizatorem Konkursu jest („Organizator”) PlanujemyWesele Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, 
KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379. 

 
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). może być wyłącznie osoba pełnoletnia 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca 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. Osoby, które zgłoszą swój udział do 
Konkursu lecz nie spełniają wymogów ze zdania poprzedniego nie będą brane 
pod uwagę w ramach Konkursu i zostaną wykluczone przez Organizatora. 
 
3. Konkurs organizowany będzie w okresie 26 września – 6 października 2018 
roku (do godziny 23.59). 
 
4. Konkurs organizowany będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez 
Internet. 
 
5. Konkurs organizowany będzie przy wykorzystaniu fanpage’u Organizatora w 
ramach portalu społecznościowego Facebook. Warunkiem wzięcia udziału w 
Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook. 
 
6. 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 celu prawidłowego 
zrealizowania zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie. 
 
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 
loterią promocyjną. 
 
8. Konkurs ma na celu promocję Organizatora. Zgłoszenia konkursowe mogą 
zostać wykorzystane w ramach kampanii promocyjnych Organizatora w 
serwisie Facebook oraz na jego stronie internetowej. 
 
9. Nagrodami w konkursie będą trzy jednakowe zestawy: dwóch inteligentnych 
żarówek marki TP-Link, sterowanych smartfonem (model LB100 i LB130) o 
łącznej wartości 267 PLN każdy.  
 
10.Realizacja i uprawnienie wynikające z nagrody 
 
a. Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę. 
b. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 
c. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
d. Laureat nie może przekazać praw do Nagrody osobie trzeciej. 
k. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi 
danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na 
wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad 
fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania 
Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Laureata Nagrody. 
Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 
 

II. ZASADY KONKURSU 
 

1. Uczestnicy do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie w okresie wskazanym w 
pkt. I.3 niniejszego regulaminu. 



2. Zgłoszenie i zakwalifikowanie do Konkursu wymaga wykonania 
następujących czynności: 
i. zalogowania się do portalu społecznościowego Facebook, 
ii. wejścia na fanpage Organizatora (link) 
iii. odnalezienia na fanpage Organizatora posta dotyczącego Konkursu, w 
którym będzie informacja, że należy zgłosić się do Konkursu poprzez 
skomentowanie tego posta („Post”). 
iv. zamieszczenia komentarza pod Postem, który to komentarz będzie 
spełniać wymagania z pkt. II.5 i w którym to komentarzu udzieli się 
odpowiedzi na zadanie: „Podziel się z nami tym, w jaki sposób chcesz kreować 
dobrą atmosferę w Waszym wspólnym domu”. 
3. Każdy Uczestnik może tylko raz zgłosić się do Konkursu, co oznacza, że może 
zamieścić wyłącznie jeden ważny komentarz pod Postem. W przypadku 
zamieszczenia przez tego samego Uczestnika większej ilości komentarzy. 
Organizator będzie oceniał wyłącznie pierwszy z zamieszczonych przez 
Uczestnika komentarzy. 
4. Uczestnik chcący brać udział w Konkursie nie może w trakcie jego 
obowiązywania dokonywać edycji lub usunięcia swojego komentarza. 
Wykonanie tych czynności oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 
5. Zabronione jest zamieszczanie w komentarzu pod Postem treści: 
i. zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowania, robaki, 
konie trojańskie, szkodliwe kody bądź inne środki, które mogą 
wyrządzić szkodę Organizatorowi, Uczestnikom lub osobom trzecim, 
ii. naruszające dobra osobiste Organizatora, Uczestników lub osób 
trzecich, 
iii. naruszające prawa majątkowe i prawa na dobrach niematerialnych 
(m.in. prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa ochronne na znaki 
towarowe) Organizatora, Uczestników lub osób trzecich, 
iv. zawierające wulgaryzmy, 
v. promujące działalność Uczestnika lub osoby trzeciej, 
vi. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem 
serwisu Facebook. 
6. Po zakończeniu Konkursu jury składające się z: Grzegorza Cieślaka, Anny 
Machnowskiej i Karoliny Dokić („Jury”) wyłoni trzech zwycięzców („Laureat”), 
którzy otrzymają Nagrody. 
7. Jury będzie oceniać komentarze Uczestników w oparciu o kryteria: 
pomysłowość, poprawność językowa, artyzm. 
8. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody w ciągu 5 dni 
roboczych od zakończenia Konkursu. Zostanie to dokonane poprzez 
zamieszczenie posta z informacją na fanpage Organizatora oraz poprzez 



wysłanie wiadomości prywatnej do Laureata. 
9. Laureat musi odpowiedzieć na powiadomienie Organizatora o którym mowa 
w pkt. II.8 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. 
10.Laureat chcąc otrzymać Nagrodę musi podać Organizatorowi następujące 
dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Brak podania 
tych danych uniemożliwi przekazanie Nagrody i będzie traktowane jako 
rezygnacja z Nagrody. 
11.W przypadku rezygnacji z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do 
przyznania Nagrody z której zrezygnowano kolejnej osobie w rankingu Jury. 
12.Nagroda zostanie przesłana w terminie 10 dni od otrzymania danych od 
Laureata wskazanych w niniejszym regulaminie. 
13.Podczas odbioru przesyłki z Nagrodą, Laureat powinien ją otworzyć w 
obecności kuriera lub listonosza i sprawdzić czy nie jest uszkodzona. W 
przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki jedynie otwarcie jej w obecności 
osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana 
jest wówczas do Poczty Polskiej lub odpowiedniej firmy kurierskiej. 
14.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. 
 

III. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez 
wysłanie e-maila na adres: redakcja@planujemywesele.pl w trakcie 
trwania Konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie 
wywołuje skutków prawnych. 
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne uzasadnienie, imię i nazwisko oraz 
dane kontaktowe (adres e-mail) składającego reklamację. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury. 
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni w 
ten sposób, że otrzyma maila na wskazany przez niego adres z odpowiedzią 
Organizatora. 
5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane poprzez 
wysłanie maila na adres: redakcja@planujemywesele.pl. 
6. Odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia będzie udzielać Organizator. 
 

IV. DANE OSOBOWE 



 
1. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie przeprowadzenia konkursu 
(wszyscy Uczestnicy), 
4. wyłonienia laureatów (Laureaci). 
5. 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. 
6. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu, w tym w celu wręczenia Nagród, odpowiedzi na reklamacje, pytania i 
zastrzeżenia. 
8. 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. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale równocześnie niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. 
10.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 26 września 2018r. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe 
zablokowanie strony lub aplikacji serwisu Facebook. Podobnie Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu łączy 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. 


