
REGULAMIN KONKURSU “Zatwierdzone przez Mamy” 
 

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
1.1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się         
konkurs pod nazwą “Zatwierdzone przez Mamy”, zwany dalej “Konkursem”. 
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu powinien       
zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu.       
Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania        
postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu       
tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub        
wykluczenia z Konkursu. 
1.3. Organizatorem Konkursu “Zatwierdzone przez Mamy”, właścicielem      
nagrody i wydającym nagrodę jest Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K., z              
siedzibą 42-262 Poczesna, przy ulicy Warszawskiej 8, KRS 0000373700, NIP          
9492019440, REGON 240535554, zwany dalej “Organizatorem”. 
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium       
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 5 kwietnia 2018 roku, od godziny            
16:00 do dnia 27 kwietnia 2018 roku, do godziny 24:00. 
1.5. Celem Konkursu jest promowanie idei Zatwierdzone przez Mamy. 
1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
1.7. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym        
Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.babydesign.eu oraz na        
stronie konkursowej http://babydesign.eu/konkurs-zpm/  
  
II. DEFINICJE 
  
2.1. Konkurs “ Zatwierdzone przez Mamy” - konkurs organizowany przez 
Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu 
Konkursu. 
2.2. Regulamin Konkursu - regulamin, określający zasady i warunki        
przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników         
Konkursu. 
2.3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w         
paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego         
uczestnictwa w Konkursie. 
2.4. Zadanie konkursowe - polega na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu 
krótkiego (do 1 minuty) filmu, w trakcie którego Uczestnik Konkursu w kilku 
zdaniach opowie dlaczego: 

a) wybrał produkt marki Baby Design dla swojego dziecka oraz 
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b) jak ważnym czynnikiem jest dla niego bezpieczeństwo produktów dla 
dzieci. 

2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na podstawie reguł         
określonych w paragrafie 6.2 i 6.3. jest laureatem nagrody I stopnia. 
2.7. Wyróżnieni Zwycięzcy Konkursu - Uczestnicy Konkursu, którzy na         
podstawie reguł określonych w paragrafie 6.2. i 6.4 są laureatami nagród II, III,             
IV i V stopnia. 
2.8. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie         
3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca         
wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią        
Regulaminu Konkursu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w          
szczególności wyłaniająca Zwycięzcę Konkursu oraz Wyróżnionych      
Zwycięzców Konkursu na zasadach wskazanych Regulaminem Konkursu. Do        
kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również wykluczenie       
Uczestnika z Konkursu, odmowa wydania nagrody oraz rozpatrywanie        
wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. 
2.9. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 5 kwietnia            
2018 roku od godziny 16.00 do 27 kwietnia 2018 roku do godziny 24:00. 
  
III. UCZESTNICY KONKURSU 
  
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w         
momencie wzięcia udziału w Konkursie: 
a) ukończyły 18. rok życia, 
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski, 
d) posiadają produkt Baby Design, 
d) zaakceptowały Regulamin Konkursu. 
e) wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora         
Konkursu. 
f) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  
3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium       
Rzeczypospolitej Polskiej. 
  
IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 
  
4.1. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2018 roku, od godz. 16:00 do dnia 27              
kwietnia 2018, do godziny 24:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany           
okresu trwania Konkursu. 
4.2. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na wypełnieniu 
formularza kontaktowego zamieszczonego pod linkiem  
http://babydesign.eu/konkurs-zpm/   
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W formularzu należy: 
a) podać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
b) podać adres e-mail Uczestnika Konkursu 
c) podać link do filmu zamieszczonego na portalu www.wetransfer.com Film 
powinien trwać nie dłużej niż 1 minutę, w którym Uczestnik w kilku zdaniach 
powie dlaczego: 

c) wybrał produkt marki Baby Design dla swojego dziecka oraz 
d) jak ważnym czynnikiem jest dla niego bezpieczeństwo produktów dla 

dzieci. 
4.3. Konkurs składa się z jednego zadania. Uczestnik Konkursu może brać 
udział w Konkursie tylko raz. 
4.4. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza,        
że akceptuje Regulamin Konkursu poprzez oznaczenie stosownej rubryki        
(check box) w formularzu konkursowym. 
4.5 Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na         
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na warunkach         
wskazanych w rozdziale XI poprzez oznaczenie stosownej rubryki (check box)          
w formularzu konkursowym. 
4.6 Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na         
otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora Konkursu, poprzez       
oznaczenie stosownej rubryki (check box) w formularzu konkursowym. 
4.7. Film zgłoszony do Konkursu musi odpowiadać wszystkim       
obowiązującym przepisom, w szczególności: 
• Film nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym,          
ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy          
honor innej osoby; 
• Film nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy            
osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę          
czy wyznanie; 
• Film nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; 
• Film nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani           
innych treści naruszających zasady moralności; 
• Film nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu           
terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec         
ludzkości; 
• Film nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa; 
• film nie może zawierać treści natury politycznej; 
• Film nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem           
jakichkolwiek przepisów; 
• Film nie może zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko,            
adres, numer telefonu czy adres e-mail; 
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• Film nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy           
chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może          
zawierać żadnych marek, 
wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych         
prawami własności intelektualnej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy       
wykorzystania marki i produktów marki Baby Design. 
4.8. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają jednocześnie        
zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania         
filmów przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych w        
szczególności poprzez zamieszczenie ich w sieci Internet (udostępnianie i         
reklama) oraz dokonywanie przeróbek i  łączenie z innymi utworami. 
Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do          
przesłanego przez siebie filmu oraz prawa do wykorzystywania wizerunku         
osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu          
filmie. 
  
V. NAGRODY 
 
5.1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie jednej (1) Nagrody I stopnia,         
jednej (1) Nagrody II stopnia, jednej (1) Nagrody III stopnia, jednej (1) Nagrody             
IV stopnia oraz trzech (3) Nagród V stopnia. 
5.2. Nagroda I stopnia to: voucher na 3-dniowy (2 noclegi) pobyt dla dwóch            
osób dorosłych oraz dwójki dzieci w Hotel Narvil Conference & Spa o łącznej             
wartości 2474 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złotych          
00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 275 zł           
(słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto.  
5.3. Nagroda II stopnia to: voucher uprawniający do zakupów w sklepie          
Tosia.pl o łącznej wartości 1000 zł zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto            
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 111 zł (słownie: sto           
jedenaście złotych 00/100) brutto. 
5.4. Nagroda III stopnia to: voucher uprawniający do zakupów w sklepie          
Tosia.pl o łącznej wartości 500 zł zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto            
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt           
sześć złotych 00/100) brutto. 
5.5. Nagroda IV stopnia to: voucher uprawniający do zakupu dostawki do          
wózka Easy X Rider v1 (z poduszką) w sklepie internetowym omade.pl o            
łącznej wartości 489 zł zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych          
00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 54 zł           
(słownie: pięćdziesiąt  cztery złote 00/100) brutto. 
5.6. Nagroda V stopnia to: gadżety firmowe Baby Design (ekotorba z logiem,           
opaska odblaskowa z logiem, kubek termiczny z logiem) oraz przypinka do           
wózka firmy Lil'Sidekick o łącznej wartości 57,25 zł (słownie: pięćdziesiąt          



siedem złotych 25/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w          
wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych 00/100) brutto. 
5.7. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu          
podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody,        
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku               
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz. 2023). 
5.8. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 5.7 jest Organizator Konkursu.            
Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Zwycięzcy Konkursu oraz         
Wyróżnionych Zwycięzców Konkursu kwotę podatku i odprowadzi ją na konto          
właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.        
Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o          
której mowa w pkt. 5.2,5.3.,5.4.,5.5., 5.6. do czego Zwycięzca i Wyróżnieni           
Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora. 
5.10. Nagroda rzeczowa wymieniona w Regulaminie Konkursu w żadnym         
wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji. 
5.11. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać laureatem tylko 1 (jednej)         
Nagrody w Konkursie. 
5.12 Szczegółowe zasady dotyczące odbioru i wykorzystania nagród, o których          
mowa w 5.2., 5.3, 5.4, 5.5 stanowią załączniki 2,3,4 do niniejszego regulaminu. 
  
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
  
6.1. Przed przystąpieniem do wyboru Zwycięzcy Konkursu oraz       
Wyróżnionych Zwycięzców Konkursu Komisja Konkursowa zweryfikuje      
poprawność zgłoszeń. W przypadku powzięcia informacji, że Uczestnik        
Konkursu nie spełnił warunków określonych w rozdziale IV, Komisja wyklucza          
Uczestnika Konkursu z Konkursu. Organizator nie jest obowiązany do         
informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu          
drugim. 
6.2. Wybierając Zwycięzcę Konkursu oraz Wyróżnionych Zwycięzców      
Konkursu Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

-     zgodność filmu z tematyką Konkursu, 
-     oryginalność filmu, 
-     jakość wykonania filmu. 

6.3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, którego film,        
uwzględniając kryteria określone w paragrafie 6.2., Komisja Konkursowa        
oceniła najwyżej. 
6.4. Wyróżnionymi Zwycięzcami Konkursu zostaje sześcioro Uczestników       
Konkursu, których filmy spełniające kryteria określone w paragrafie 6.2.,         
Komisja Konkursowa kolejno oceniła najwyżej, po zdjęciu Zwycięzcy        
Konkursu. 
  



VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 
  
7.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 maja 2018 roku na           
stronie internetowej http://babydesign.eu/konkurs-zpm/  
 7.2. Organizator Konkursu zwróci się do Zwycięzcy Konkursu oraz        
Wyróżnionych Zwycięzców Konkursu o podanie: 
a) adresu do przesyłki Nagrody 
b) numeru PESEL 
c) numeru telefonu 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Zwycięzcę         
Konkursu oraz Wyróżnionych Zwycięzców Konkursu w formularzu       
zgłoszeniowym. Zwycięzca oraz Wyróżnieni Zwycieżcy Konkursu przekazują       
informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 7 dni od dnia             
otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym. 
7.3. Organizator prześle nagrodę w terminie 7 dni od dnia otrzymania danych,            
o których mowa w pkt 7.2. Zwycięzca konkursu oraz Wyróżnieni Zwycięzcy           
Konkursu potwierdzają otrzymanie nagrody, poprzez podpisanie protokołu       
stanowiącego załącznik nr 1. 
7.4. Organizator odmawia wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu oraz       
Wyróżnionym Zwycięzcom Konkursu, jeśli nie spełnią oni warunków        
określonych w paragrafie 3.1. 
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości       
przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika          
Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez         
Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika        
Konkursu, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku          
niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w         
Regulaminie Konkursu. 
7.6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem       
Konkursu, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony,         
innych niż wskazanych w paragrafie 6.1 i 7.4, dany Uczestnik Konkursu będzie,            
w zależności od etapu konkursu, na którym Organizator powziął informację o           
wyżej wymienionych działaniach, wykluczony z Konkursu lub Organizator        
odmówi przekazania nagrody. Organizator nie jest obowiązany do        
informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu          
drugim. O odmowie wydania nagrody Uczestnik Konkursu zostanie        
poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w         
formularzu zgłoszeniowym. 
7.7. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w paragrafie 7.2.,          
w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że         
Uczestnik Konkursu zrezygnował z Nagrody w Konkursie. 
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7.8. Nagroda niewydana Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnionym      
Zwycięzcom Konkursu z powodów wskazanych w paragrafie 7.4, 7.6. i 7.7 nie            
jest ponownie przyznawana. 
  
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane       
wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności,         
wysłanym na adres: Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą 42-262              
Poczesna, przy ulicy Warszawskiej 8 z dopiskiem „Reklamacja - Zatwierdzone          
przez Mamy”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data         
stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia         
przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od            
dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 
9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: 
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Zatwierdzone przez Mamy”, 
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a           
także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego), 
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, 
d) podpis reklamującego. 
9.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu. 
9.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od          
dnia doręczenia ich Organizatorowi. 
9.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na       
podstawie Regulaminu Konkursu. 
9.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i        
wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po         
rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym       
na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
  
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia        
(konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy       
pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie. 
10.2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym        
zasady udziału w Konkursie. 
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, pod         
warunkiem, iż zmiany nie wpływają na pogorszenie warunków uczestnictwa w          
Konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w          
Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej:      
www.babydesign.eu na stronie konkursowej http://babydesign.eu/konkurs-zpm/  
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10.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z         
Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy          
miejscowo sąd powszechny. 
  
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZGODA NA OTRZYMYWANIE        
INFORMACJI HANDLOWYCH 
  
11.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Baby        
Design Group Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą 42-262 Poczesna, przy ulicy             
Warszawskiej 8. 
11.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych         
osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail, a Zwycięzca          
Konkursu oraz Wyróżnieni Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na        
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska,        
numeru PESEL, adresu e-mail i adresu do przesyłki Nagrody oraz numeru           
telefonu, a także do podania swojego imienia i nazwiska do wiadomości           
publicznej – jako Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnionych Zwycięzców        
Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu         
przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych (jako grupy        
remarketingowe). Ponadto Zwycięzca Konkursu oraz Wyróżnieni Zwycięzcy       
Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w         
zakresie: imienia, nazwiska, e-mail, numeru telefonu Hotelowi NARVIL        
Conference & Spa, ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock, sklepowi          
TOSIA.PL SP. Z O.O. SP. K oraz sklepowi www.omade.pl (tego nie bo w tym              
sklepie będzie wpisywany kod przy zakupie) wyłącznie w celu przekazania          
nagrody. 
11.3 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych          
osobowych i ich poprawiania. 
11.4 Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne,         
jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 
11.5 Uczestnik Konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na         
otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora Konkursu. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.omade.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
  
  

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY 
w konkursie Zatwierdzone przez Mamy 

  
Nagroda ………….. 
  
DANE ZWYCIĘZCY KONKURSU/ WYRÓŻNIONEGO ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Numer telefonu komórkowego: 
  
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU/ WYRÓŻNIONEGO ZWYCIĘZCY     
KONKURSU 
1.   Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu. 
2.   Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a. 
3. Akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu pod nazwą „Zatwierdzone przez          

Mamy”. Przyjmuję do wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana         
wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek          
dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego         
odprowadzi Organizator Konkursu, co wynika z powszechnie obowiązujących        
przepisów prawa podatkowego a w szczególności Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o            
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz. 2023). 

4. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne       
wykorzystywanie filmu zgłoszonego do konkursu przez Organizatora       
Konkursu, w celach marketingowych, w szczególności poprzez       
zamieszczenie ich w sieci Internet (udostępnianie i reklama) oraz         
dokonywanie przeróbek i  łączenie z innymi utworami. 

  
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonego przez siebie          
filmu oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne          
są na zgłoszonym przez mnie filmie. 
  
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA 
Organizator oświadcza, iż dokonuje potrącenia należności z tytułu podatku od          
Nagrody z przysługującej Zwycięzcy Konkursu kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej. 
  
UWAGA! Protokół Zwycięzca/ Wyróżniony Zwycięzca Konkursu podpisuje osobiście        
w obecności kuriera działającego na zlecenie Organizatora Konkursu. Bez podpisania          
niniejszego protokołu wydanie nagrody nie będzie możliwe. 
  
  
---------------------------------------------------- 
Miejscowość, data i czytelny podpis 



Zwycięzcy Konkursu/ Wyróżnionego ... 
  
  
---------------------------------------------------- 
Miejscowość, data, pieczęć i podpis 
Organizatora Konkursu 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Zasady realizacji vouchera w Hotelu           
NARVIL Conference & Spa 
 
Zasady realizacji voucherów w Hotelu Narvil 
1. Zaproszenia wypisywane jest imiennie na nazwisko Zwycięzcy Konkursu. 
2. W przypadku zmiany właściciela vouchera wymagana jest mailowa informacja z           
aktualnym imieniem i nazwiskiem. 
3. Na zaproszeniu wypisane są usługi wraz z ich wartościami na łączną kwotę 2474 zł. 
4. Voucher ważny jest 5 miesięcy od daty wystawienia. 
5. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do skontaktowania się z Działem Rezerwacji           
Indywidualnej z Marcinem Bieleckim tel. stacjonarny: 22 566 10 08 e-mail:           
m.bielecki@hotelnarvil.pl 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania vouchera, w celu rezerwacji uzgodnionego            
terminu na podstawie dostępności. 
6. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie wskazanym w pkt. 3, voucher            
staje się nieważny, tzn. nie można go wykorzystać ani wymienić na środki pieniężne. 
7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne 
8. Voucher nie podlega modyfikacjom w zakresie zamówionych świadczeń oraz          
zwrotom. 
9. Za niewykorzystane zaproszenia Hotel Narvil nie zwraca kosztów. 
10. Podczas zameldowania zwycięzca konkursu jest zobowiązany do okazania         
vouchera. 
 
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Zasady realizacji vouchera w Tosia.pl 
 
 
Zasady realizacji vouchera Tosia.pl 
1. Vouchery mogą być zrealizowane w sklepie internetowym (www.tosia.pl) oraz w           
warszawskich sklepach stacjonarnych TOSIA.pl (Ursynów: ul. Pasaż Stokłosy 11,         
Trasa Toruńska: ul. Kopijników 67b, Bemowo: ul. Legendy 10) po uprzednim           
zgłoszeniu się do TOSIA.pl. 
4. Vouchery mogą być zrealizowane w TOSIA.pl do kwoty podanej na Voucherze na             
zakup towaru w sklepach TOSIA.pl. 
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 



6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 
7. TOSIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub           
uszkodzony, po jego przekazaniu Wyróżnionemu Zwycięzcy Konkursu. 
8. Wyróżnionemu Zwycięzcy konkursu, który otrzymał Voucher nie przysługują żadne          
roszczenia w stosunku do TOSIA.pl z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub             
zniszczenia Vouchera. 
9. Termin ważności Vouchera widnieje również na Voucherze (do 31.08.2018r.). 
10. Voucher ma charakter wizerunkowy, jego realizacja odbywa się po przekazaniu           
danych osobowych Wyróżnionych  Zwycięzców Konkursu do TOSIA.pl. 
11. Wyróżniony Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do kontaktu z TOSIA.pl w celu            
potwierdzenia realizacji i kwoty Vouchera: 
– w przypadku realizacji Vouchera w sklepie internetowym prosimy o kontakt z Panią             
Iwoną Czaban-Jeż, T +48 533 327 790, E iczaban@tosia.pl 
– w przypadku realizacji Vouchera w sklepach stacjonarnych prosimy o kontakt z            
Panią Anną Filipkowską, T +48 530 119 552, E afilipkowska@tosia.pl 
Biuro: TOSIA.pl Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | ul. Kopijników 67c |            
03-274 Warszawa | 
T +48 22 855 08 79 | www.TOSIA.pl 
12. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty          
niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż            
wartość Vouchera. 
13. Wyróżniony Zwycięzca Konkurs zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny          
gotówką przy odbiorze zamówienia lub przelewem w przypadku przedpłaty, gdy          
wartość produktu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera. 
14. TOSIA.pl ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy upłynął termin          
ważności. 
15. Wyróżniony Zwycięzca Konkursu w chwili realizacji Vouchera otrzymuje paragon. 
16. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera            
będą rozpatrywane przez TOSIA.pl na wniosek Wyróżnionego Zwycięzcy Konkursu,         
po złożeniu pisemnej reklamacji. 
17. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon wydany przy realizacji            
Vouchera. 
 
 
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. Zasady realizacji vouchera w          
omade.pl 
 
Zasady realizacji vouchera w omade.pl: 
1. Voucher upoważnia Wyróżnionego Zwycięzcę Konkursu do nabycia dostawki Easy          
X Rider v1 (z poduszką) w sklepie internetowym www.omade.pl  
2. Voucher ważny jest do 31.08.2018 r. 
3. Wykorzystanie vouchera polega na wpisaniu kodu wydrukowanego na voucherze          
podczas zakupów w sklepie internetowym www.omade.pl  
4. Voucher nie podlega modyfikacjom w zakresie zmiany produktu ani wymianie na            
środki pieniężne. 
5. Na voucherze podana jest wartość Easy X Rider v1, to jest 489 zł. 

http://www.omade.pl/
http://www.omade.pl/


6. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie wskazanym w pkt. 2, voucher            
staje się nieważny, tzn. nie można go wykorzystać ani wymienić na środki pieniężne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


