
 

 

KONKURS “Piknikowe inspiracje”  

  

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem Konkursu jest portal NaWidelcu.pl reprezentowany przez firmę Mavika sp. 

z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Żelazna 17d w Katowicach, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym, w Katowicach (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród jest Warka Radler, zwany dalej “Sponsorem”.  

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.NaWidelcu.pl (zwanej dalej “NaWidelcu.pl”). 

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji na temat konkursu na swojej 

stronie firmowej na portalu Facebook (https://www.facebook.com/nawidelcu, zwanym dalej 

Fanpage). 

  

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

  

1. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik portalu NaWidelcu.pl będący pełnoletnią 

osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, za 

wyjątkiem pracowników Organizatora.  

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:  

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,  

b. wykonanie wszystkich zadań konkursowych (w tym odpowiedź na pytanie 

konkursowe oraz podanie aktywnego, prawdziwego adresu e-mail do weryfikacji Zwycięzcy 

oraz udostępnienie posta konkursowego na Facebooku).  

c. zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych. 

3. Konkurs trwa od dnia 12 czerwca do 11 lipca 2017 roku do godziny 23:00.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe problemy techniczne 

związane ze stroną Organizatora lub ze strony Facebooka. 
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§ 3. ZADANIE KONKURSOWE  

 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi (o sugerowanej długości do 1000 znaków) na 

pytanie:  

Jakie przekąski zabralibyście na piknik z przyjaciółmi? 

 

2. Jury wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi, kierując się kryteriami językowymi, 

artystycznymi i zgodnością z tematem. 

3. Uczestnik udziela odpowiedzi w komentarzu pod artykułem na temat konkursu na portalu 

NaWidelcu.pl, podając swój prawdziwy adres e-mail. Na wskazany adres e-mail Organizator 

będzie wysyłał informacje o Zwyzięzcach. 

4. Uczestnik zobligowany jest do polubienia Fanpage Organizatora (zostania jego fanem) 

oraz udostępnienia posta konkursowego (z Fanpage) na swoim profilu prywatnym (z 

widocznością w trybie publicznym). 

  

 § 4. NAGRODA  

 

1. Nagrodą w Konkursie jest 10 identycznych pakietów, składających się z: 

● Warki Radler Cytryna 0,0% o pojemności 0,5 l, 

● plecaka sportowego marki 4F. 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju.  

3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

  

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

 

1. O wyłonieniu zwycięzcy decydują członkowie Jury, składającego się z władz Organizatora.  

2. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na portalu NaWidelcu.pl oraz Fanpage 

najpóźniej dnia 21 lipca 2017.  

3. Nagrodę otrzyma wytypowany przez Jury Uczestnik, który poprawnie wykona wszystkie 

zadania konkursowe. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej 

nagrody. 

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie NaWidelcu.pl oraz na Fanpage.  

2 



5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty opublikowania wyników 

konkursu, zobligowani są do skontaktowania się z Organizatorem poprzez wiadomość e-mail 

(info@nawidelcu.pl) lub wiadomość prywatną na Fanpage i przesłanie swoich danych do 

dalszego kontaktu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz ustalenia 

szczegółów odbioru Nagród.  

6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.  

7. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w formie przesyłki kurierskiej lub do rąk 

własnych w siedzibie Organizatora, za potwierdzeniem tożsamości adresata. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 

profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z 

Konkursu. 

 

§ 6.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie 

niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników 

Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w 

przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 7.  REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy 

info@nawidelcu.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 

7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach 

postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, 

adres e-mail oraz opis reklamacji. 

3 

mailto:info@nawidelcu.pl
mailto:info@nawidelcu.pl


3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach 

ogólnych. 

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

4. Konkurs trwa od dnia 12 czerwca 2017  roku do dnia 11 lipca 2017 roku. 
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