
REGULAMIN KONKURSU  
„Na tropie choinek” (dalej „Regulamin”)  
 
§ 1. WARUNKI OGÓLNE  
1.1.Organizatorem konkursu „Na tropie choinek” zwanego dalej „Konkursem” jest sklep internetowy 
www.materace-dla-ciebie.pl, działający pod domeną materace-dla-ciebie.pl, prowadzony przez 
Frankhauer z siedzibą: ul. Poznaoska 9, 63-600 Kępno, o nr REGON 302192767 i nr NIP 619-202-01 01 
zwany dalej „Organizatorem”. Właścicielem domeny jest IWARE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Klecioskiej 5, 54-413 Wrocław (NIP: 894-300-73-04, Regon: 021346802).  
1.2.W trakcie trwania Konkursu treśd Regulaminu Konkursu zostanie udostępniona na stronie 
internetowej www.materace.dla.ciebie.pl  
1.3.Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są tylko i wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  
1.4.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.5.Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.  
1.6.Celem Konkursu jest przesłanie kołysanki na udostępnionym przez Organizatora tle.  
1.7.Konkurs trwa od 13.12.2013 r. do 18.12.2013 r. do godziny 23:59:59 („Okres Trwania Konkursu”).  
1.8.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani akceptowad postanowienia niniejszego Regulaminu oraz do 
przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowieo i zasad 
Regulaminu Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  
 
§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  
2.1. Uczestnikiem Konkursu może byd wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolnośd do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (konsument w 
rozumieniu art. 221 k.c.), która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w 
Regulaminie (dalej „Uczestnik”) z zastrzeżeniem postanowieo ust. 2.2. Regulaminu.  
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, 
małżonkowie, rodzeostwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.  
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
2.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany w okresie od dnia 13.12.2013 r. 
do 18.12.2012 r. do godziny 23:59:59  
- odnaleźd 3 obrazki z choinkami w naszym sklepie internetowym www.materace-dla-ciebie.pl,  
- przesład odpowiedź na adres konkurs@materace-dla-ciebie.pl w tytule wspisując „Choinki”, a w 
treści opis lokalizacji choinek oraz linki do podstron, 
- podad w treści maila następujące dane: imię i nazwisko, adres do wysyłki ewentualnej wygranej, 
numer telefonu .  
2.5. Każdy z Uczestników ma prawo nadesład do Konkursu tylko jedno zgłoszenie konkursowe. 
2.6. Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na ich dalsze przetwarzanie teraz lub w przyszłości przez Organizatora jako administratora danych w 
celach związanych z Konkursem, w szczególności z jego organizacją i przeprowadzeniem oraz w celu 
zamieszczenia danych (imienia i nazwy miejscowości) na liście zwycięzców Konkursu, która zostanie 
opublikowana na stronie internetowej materace-dla-ciebie.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.  
2.7. Uczestnik udostępniając swoje dane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
 
§ 3. NAGRODY  
3.1. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi.  
a) nagroda za I miejsce - torba na ramię czarna,  
b) nagroda za II miejsce - torba na ramię popielata, 
c) nagroda za III miejsce -  poduszka Urania  



3.2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród wymienionych ust. 3.1. jeśli zgłoszenia 
nie będą spełniały wszystkich warunków określonych w par. 2 3.3. Uczestnikom nie przysługuje 
prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani do przeniesienia praw do Nagrody na osobę 
trzecią  
3.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
3.5.Nagrody o których mowa w ust. 3.1. powyżej zostaną przekazane do dnia 10.01.2013 r., na 
wskazany przez wylosowanego uczestnika adres.  
 
§ 4. PRZEBIEG KONKURSU  
4.1. W terminie 13.12.2013 r. do 18.12.2012 r. do godziny 23:59:59 uczestnicy mogą wysyład 
odpowiedzi konkursowe. 
4.4. Trzech pierwszych uczestników, których odpowiedzi będą poprawne, zostaną powiadomieni o 
wygranej do dnia 19.12.2013r. za pomocą kontaktu telefonicznego na numer wskazany w zgłoszeniu 
Laureata lub wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Zgłoszeniu.  
4.5. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 20.12.2013 r. na adres 
konkurs@materace-dla-ciebie.pl wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe Laureata w postaci:  
- imię i nazwisko  
- adres zamieszkania (ulica wraz z numerem, miasto z kodem pocztowym)  
- telefon kontaktowy  
a także oświadczenia następującej treści:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez sklep internetowy www.materace-
dlaciebie.pl, działający pod domeną materace-dla-ciebie.pl, prowadzony przez Frankhauer z siedzibą: 
ul. Poznaoska 9, 63-600 Kępno w celach i w zakresie związanym z Konkursem w tym w celu 
przekazania nagrody. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie do wglądu do danych oraz 
możliwośd ich poprawiania lub żądanie ich usunięcia.”  
4.6 W przypadku nie otrzymania od Laureata do dnia 20.12.2013 r. wiadomości e-mail zawierającej 
dane, o których mowa w ust. 4.5., Uczestnik zostanie usunięty z listy Laureatów. W takiej sytuacji 
Organizator uprawniony jest do przyznania danej Nagrody innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie 
zostanie wybrane przez Organizatora.  
4.7. Dane Laureatów (zawierające imię oraz miejscowośd) zostaną opublikowane w terminie do dnia 
20.12.2013r. na stronie www.materace-dla-ciebie.pl 
 
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
5.1. Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników 
Konkursu.  
5.2. Decyzje Komisji o których mowa powyżej mogą zapaśd w szczególności w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika któregokolwiek z postanowieo Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika 
innych działao, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąd na przebieg Konkursu, są 
sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąd niekorzystanie na wizerunek 
Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyd interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.  
5.3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i udostępnienie adresu poczty elektronicznej lub numeru 
telefonu komórkowego, Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji  
elektronicznej, której przesyłanie jest związane z udziałem w Konkursie, w szczególności z jego 
organizacją lub prowadzeniem. 


