
REGULAMIN KONKURSU  

Motheratorka i Disnemar Baby - Delikatny dla nosków 

(dalej: „Konkurs”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Disnemar Baby – Delikatny dla 

nosków” oraz zasady jego przebiegu (dalej: „Regulamin”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Clue PR s.c., ul. Pankiewicza 1/10, 00-696 Warszawa, NIP: 

7010358540, REGON: 146369700 (dalej: „Organizator”). 

3. Partnerem konkursu jest p. Magdalena Rogala, autorka strony internetowej - bloga 

www.motheratorka.pl (dalej: „Blogerka”).  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem bloga www.motheratorka.pl (dalej: „Blog”), 

profilu motheratorka na portalu facebook (dalej: „Profil FB”) oraz profilu motheratorka na 

portalu instagram (dalej: „Profil IG”). 

5. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od publikacji na Blogu wpisu wraz z niniejszym 

regulaminem, tj. 5 grudnia 2017 r., przez 10 dni, tj. do 15 grudnia 2017 r.  

6. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz oraz członkowie rodziny 

Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu Konkursu. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa 

określone w niniejszym Regulaminie oraz wykonają zadanie konkursowe („dalej: „Uczestnik 

Konkursu”). 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

§ 4  

Przebieg konkursu 

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w komentarzu pod konkursowym wpisem na 
Blogu odpowiedzi na pytanie: „…do uzupełnienia”? (dalej: „Praca konkursowa”). Komentarz 
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tekstowy może przedstawiać dowolną interpretację tematu. 
2. Jeden Uczestnik Konkursu może zamieścić jeden komentarz konkursowy pod artykułem 

konkursowym.  
3. Spośród Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki Regulaminu, autorka bloga 

motheratorka.pl wybierze 3 zwycięzców, którym będzie przysługiwała nagroda (dalej: 

Zwycięzca).  

4. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest: 

a) Zestaw dwóch soli morskich do nosa Disnemar Baby  

b) Kołderka dla dziecka z motywem foczki  

c) Pluszowa maskotka-foczka 

5. Informacja o Zwycięzcach Konkursu zostanie opublikowana na Blogu w terminie 7 dni od 

zakończenia Konkursu. 

6. Zwycięzca w terminie maksymalnie do 7 dni od ogłoszenia wyników powinien skontaktować się z 

Blogerką poprzez wysłanie na adres e-mailowy: motheratorka@gmail.com danych 

teleadresowych niezbędnych do przesłania Nagrody. Zwycięzca ma obowiązek podać prawdziwe 

dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz telefon 

kontaktowy.  

7. Zwycięzca ma obowiązek współpracować z Organizatorem lub osobą wskazaną przez 

Organizatora w celu prawidłowego doręczenia do Zwycięzcy Nagrody. 

8. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie własnego imienia i nazwiska oraz zgłoszenia 

konkursowego na Blogu.  

9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody 

z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu 

Uczestnikowi wskazanemu przez Blogerkę. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

11. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do 

Nagrody.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. 

14. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika może skutkować 

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

§ 6 

Prawa do Prac konkursowych 

 

1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej (dodanie komentarza pod konkursowym 

artykułem) Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo autorskie (majątkowe) do 

Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.  

2. Uczestnik, z chwilą umieszczenia Pracy Konkursowej na Blogu w zamian za możliwość wzięcia 

udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi oraz Blogerce niewyłącznego, nieodpłatnego, 

nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej. 
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§ 7 

Dane osobowe 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą  o ochronie 

danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator 

przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z 

Uczestnikami oraz wydania Nagród. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub 

pocztowej, w celu doręczenia Nagrody.  

4. Dane podawane są dobrowolnie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Blogu pod adresem 

internetowym: motheratorka.pl 

2. Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.  

 


