
REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO- WEEKEND W SPA DLA DWOJGA

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1.Organizatorem „Konkursu” jest sklep internetowy www.materace-dla-ciebie.pl, działający pod 
domeną materace-dla-ciebie.pl, prowadzony przez Frankhauer z siedzibą: Perzów 13-14, 63-642 
Perzów, 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. Racławickiej 15/19, 53-149 
Wrocław (NIP: 894-300-73-04, Regon: 021346802).

1.2.W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu zostanie udostępniona na Facebooku:
www.facebook.com/materacedlaciebie oraz stronie 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.Konkurs organizowany jest w terminie 15.12.2014 r.- 20.01.2015 r. i kończy się losowaniem 
zwycięzcy. 

1.7.Organizator ma prawo zaniechać organizacji konkursu bez podania przyczyny.

1.8.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani akceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 
do przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień i 
zasad Regulaminu Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność 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 postanowień ust. 2.2. Regulaminu.

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, 
małżonkowie, rodzeństwo, krewni w linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia.

2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi być klientem sklepu materace-dla-ciebie.pl i 
dokonać zakupów w sklepie za minimum 700 zł w okresie od 15.12.2014 r.- 20.01.2015 r., a 
także polubić stronę materace-dla-ciebie na Facebooku i pod postem konkursowym zrobić 
wpis z nazwą wybranego pakietu SPA. 

§ 3. NAGRODY

3.1. Nagrodą jest darmowy pobyt w SPA dla dwóch osób oraz wykorzystanie jednego wybranego 
pakietu SPA z trzech dostępnych.
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3.2. W Konkursie nagradzany jest jeden uczestnik, wylosowany spośród klientów sklepu materace-
dla-ciebie.pl, który zrobił zamówienie w sklepie za minimum 700 zł w terminie od 15.12.2014r. - 
20.01.2015 r., a także polubi stronę materace-dla-ciebie na Facebooku i pod postem konkursowym 
zrobi wpis z nazwą wybranego pakietu SPA. Przewidziane są również 2 nagrody pocieszenia w 
postaci akcesoriów pościelowych. 

3.3. Zwycięzca ma możliwość przekazania nagrody wskazanym osobom w przypadku braku 
możliwości wykorzystania nagrody osobiście.

3.4. Warunkiem otrzymania nagrody jest zobowiązanie Zwycięzcy do wykonania fotorelacji w 
trakcie pobytu własnym sprzętem i dostarczeniu zdjęć (minimum 20 fotografii) drogą mailową na 
adres konkurs@materace-dla-ciebie.pl najpóźniej do 5 dni od zakończenia pobytu w SPA, a także 
wyrażenie zgody na umieszczenie fotorelacji z pobytu na stronie materace-dla-ciebie.pl lub 
Facebooku sklepu materace-dla-ciebie. 

3.5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Nagrody o których mowa w ust. 3.1. będą przekazane Zwycięzcom w ciągu 7 dni od ogłoszenia
wyników konkursu, na wskazany przez wylosowanego uczestnika adres.

3.6. Nagroda może być wykorzystana przez Zwycięzcę i jego osobę towarzyszącą, lub osoby 
wskazane przez Zwycięzcę w sytuacji w ust. 3.3. w ciągu 30 dni od otrzymania nagrody. 

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. W okresie trwania Konkursu Uczestnicy muszą dokonać zakupu w sklepie materace-dla-ciebie,
a także polubić stronę materace-dla-ciebie na Facebooku oraz dadać post zgodnie z ust. 2.4. 

4.4. Ze wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania Zwycięzca, 
który spełni wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu. 

4.5. Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania w terminie do dwóch dni po otrzymaniu informacji o 
zwycięstwie danych osobowych:
- 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: Perzów 13-14, 63-642 Perzów, 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. Dane mogą być wysłane za pośrednictwem wiadomości na Facebooku lub mailowo na adres:
konkurs@materace-dla-ciebie.pl

4.6 W przypadku nie otrzymania od Laureata wiadomości zawierającej dane, o których mowa w 
ust. 4.5., Uczestnik zostanie usunięty z listy Laureatów. W takiej sytuacji Organizator uprawniony 
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jest do przyznania danej Nagrody innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez
Organizatora.

§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 zapaść w szczególności w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowieo Regulaminu lub podejmowania przez 
Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg 
Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na 
wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć 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. 


