REGULAMIN KONKURSU “TWOJA STRONA ŚLUBNA”
1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1.

Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą “Twoja strona ślubna”, zwanego
dalej "Konkursem", jest Ewa Perzanowska-Przychodzka, właścicielka strony Wedsites.pl,
zamieszkała w Warszawie, ul. Złocienia 8/6, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 listopada 2017 r. od godziny 09:00 do
dnia 10 grudnia 2017 r. do godziny 23.00 za pośrednictwem bloga dostępnego pod
adresem http://zrobswojslub.pl, zwanym dalej Blogiem oraz profilu @zrobslub na portalu
Facebook, zwanym dalej Profilem. Postępowanie reklamacyjne kończy się w dniu 17
stycznia 2018 r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 17 grudnia 2017 roku i w tym samym dniu
zostanie zamieszczona informacja o nagrodzonych osobach w zaktualizowanym poście
konkursowym na Blogu oraz na Profilu.

1.3.

Konkurs odbywać się będzie zgodnie z regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem".
Niniejszy regulamin stanowi dokument regulujący zasady i warunki, na których Konkurs
zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i
marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4.

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 471).

2. Uczestnik Konkursu

2.1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu
społecznościowym „Facebook” i planuje wzięcie ślubu w ciągu najbliższego półtora roku,
zwana dalej "Uczestnikiem", za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. poniżej.

2.2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich
najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.

Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnictwo w
Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2.4

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzców oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

3.1.

Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 29 listopada 2017 r. od
godziny 9:00 do dnia 10 grudnia 2017 r. do godziny 23.00 („Czas Konkursu”).

3.2

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy w Czasie Konkursu powinni opublikować na Profilu
na Facebooku pod wpisem konkursowym lub na własnym profilu na Instagramie odpowiedź
na pytanie konkursowe, dalej “Odpowiedź”, “Wasza wymarzona strona ślubna. Co
chcielibyście na niej zamieścić?”. Dodatkowo na końcu Odpowiedzi zamieszczonej na
Instagramie należy dodać oznaczenie #wedsites.pl.

3.3

Spośród zgłoszeń konkursowych właściciele Bloga, po konsultacji z Organizatorem, wyłonią

zwycięzców, których Odpowiedzi zdaniem Blogerów w najlepszy sposób spełniły warunki
konkursowe. Decyzja o wyborze zwycięzców jest suwerenna, nie może zostać zmieniona.
Kryterium wyboru trzech najlepszych Odpowiedzi stanowić będą w szczególności
następujące
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Odpowiedzi, oryginalność Odpowiedzi, oryginalność ujęcia problemu, błyskotliwość
twórcy Odpowiedzi, kreatywność Uczestnika. Decyzja o wyborze zwycięzców zostanie
podjęta najpóźniej do 17 grudnia 2017 roku.

3.4.

3.5

O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie działanie Uczestnika.

Pierwszą nagrodą w Konkursie jest strona ślubna o wartości 500 zł, oferowana w Pakiecie
Optymalnym na stronie http://wedsites.pl, druga i trzecia nagroda to rabat w wysokości
50% na wykonanie strony ślubnej o wartości 500 zł.

3.6

W konkursie wygrywają trzy osoby. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko
jeden raz.

3.7

Uczestnik zostanie niezwłocznie wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez niego Regulaminu Konkursu, tj. w przypadku, gdy Uczestnik próbować będzie w
niedozwolony sposób wpływać na wyniki zadania konkursowego osiągane przez niego, jak
i innych Uczestników. Ponadto Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, w
przypadku gdy użyty przez niego profil Instagram lub Facebook, będzie profilem
fikcyjnym, lub będzie naruszał regulamin działania portalu społecznościowego Instagram
lub Facebook, i/lub profil nie będzie zawierał pełnego imienia i nazwiska Uczestnika i/lub
profil lub Odpowiedź zawierać będzie słowa powszechnie uznane za obelżywe,
rasistowskie lub propagujące jakąkolwiek nienawiść.

4. Odbiór nagród

4.1. Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie

mogą zostać przekazane, sprzedane, ani scedowane na inną osobę niż zwycięzca. Nagrody
nie mogą zostać podzielone.

4.2. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane za pośrednictwem Bloga oraz Profilu.
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„Wiadomość”, poprosi Uczestników o kontakt w wiadomości prywatnej i podanie adresu
email, w celu przesłania umowy niezbędnej do przygotowania strony będącej wygraną w
konkursie. W umowie tej zostaną zawarte wszelkie szczegóły dotyczące wykonania strony,
w tym termin jej wykonania. Potwierdzenie zdobycia nagrody zostanie przekazane
zwycięzcom do dnia 20 grudnia 2017 r. roku za pośrednictwem korespondencji email,
wysłanej na adres email Uczestników podany w Wiadomości. W przypadku, gdy zwycięzcy
do dnia 19 grudnia 2017 r. roku nie wskażą swojego adresu email, ich nagrody zostaną
przyznane innym uczestnikom Konkursu wybranym przez Blogerów.

4.3

Druga i trzecia nagroda w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom dopiero po wpłacie na
konto Organizatora pozostałych 50% wartości strony z Pakietu Optymalnego, czyli 250 zł.

4.4

Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

4.5

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów.

5. Prawa autorskie

5.1

Uczestnicy oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych Odpowiedzi i
ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi
nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw
autorskich, osób trzecich.

5.2

Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji przysłanych przez Uczestników
Odpowiedzi bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
bez odrębnego wynagrodzenia.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od
dnia 17 grudnia 2017 r. do dnia 17 stycznia 2018 r. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się
datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego
reklamację datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora z dopiskiem „Twoja
strona ślubna”.

6.3

Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

7.1

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Bloga.

7.2

Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że wyrażają zgodę na
zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

7.3

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia
losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i

zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Uczestnik biorąc
udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy iż o wygranej i rodzaju nagrody nie
decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

7.4

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

7.5

Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z
Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz
Organizatora pracą.

