REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MARKĘ
WOODIES SAFE DREAMS NA FACEBOOKU W DNIACH 03.07.19 09.07.19
Postanowienia ogólne:
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
prowadzonym przez markę Woodies Safe Dreams. Konkurs prowadzony jest na portalu
Facebook.
1. Organizatorem Konkursu jest marka Woodies Safe Dreams (firma MWG Michał
Woźniak, NIP 556-244-70-74, ul. Międzyborska 13 60-162 Poznań ), ul. Bóżnicza
15/18, 61-751 Poznań.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.07.19 roku (środa) po opublikowaniu przez markę
Woodies Safe Dreams posta konkursowego na Facebooku o godzinie 21:00.
3. Konkursu trwa do 09.07.19 roku (wtorek) do północy. Odpowiedzi udzielone po tej
godzinie nie będą brane pod uwagę.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.07.19 roku na Facebooku.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem oraz z zaakceptowaniem go.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursowych.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na profilach mediów społecznościowych
marki Woodies Safe Dreams, zwycięzca zostanie oznaczony (otagowany) w postach i
ewentualnie oznaczony w instarelacjach na Instagramie marki.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook / Instagram lub drogą mailową o sposobie odebrania nagrody.
9. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
● posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
● jest pełnoletnia,
● nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z
Organizatorem konkursu,
● zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
● posiada konto na Facebooku,
● wypełniła zadanie konkursowe, a mianowicie:
- opisała w komentarzu pod postem w ciekawy sposób swój poród tytułem filmu
Dopiero spełnienie wszystkich tych warunków daje podstawę do uczestniczenia w Konkursie
i brania zgłoszenia Uczestnika pod uwagę w końcowym wyborze Zwycięzcy. Brak spełnienia
któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia
Uczestnika z Konkursu.
10. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie
i wykonała zadanie konkursowe, a mianowicie w ciekawy sposób opisała swój poród
tytułem filmu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo powołania komisji, która wybierze Zwycięzcę
Konkursu na podstawie najoryginalniejszych komentarzy.
12. Każdy Uczestnik konkursu ma do wykorzystania tylko jedno zgłoszenie. Osoby
zamieszczające więcej niż jeden komentarz pod Postem Konkursowym zostaną
zdyskwalifikowane i ich zgłoszenia nie będą brane pod uwagę na etapie wyboru
Zwycięzcy Konkursu.
13. Organizator zwracać będzie uwagę na daty i godziny publikowanych komentarzy aby
w przypadku powtarzających się komentarzy móc sprawiedliwie ocenić, który
komentarz będzie brany pod uwagę w Konkursie.
14. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu,
prowadzi Organizator.
15. Nagrodą w konkursie są dwa bilety do wybranego kina na wybrany przez Zwycięzcę
Konkursu seans.Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden produkt
Woodies.
16. Nagrodę otrzymuje Zwycięzca, a więc autor najciekawszego komentarza.
17. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie odebrania nagrody przez
Organizatora.
18. Wszelkie informacje o konkursie takie jak: Organizator konkursu, Zadanie
Konkursowe, warunki udziału w Konkursie, nagroda oraz informacje o regulaminie
konkursu - zostaną zawarte w Poście Konkursowym
19. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania
sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu
zamieszczają komentarze zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe,
naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów,
godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub
tytoniem, godzące w odczucia religijne.
20. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@woodies.pl lub na adres siedziby
Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu.
21. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i
udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru
poczty tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w
przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej,
jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający
ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w
formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu)
dni od daty jej złożenia.
22. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook,
czy Instagram

23. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora
Konkursu.
24. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z
odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko
portalowi roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień i warunków niniejszego
Regulaminu.
26. Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej marki
Woodies Safe Dreams w zakładce ,,Kontakt’’oraz dostępny jest do wglądu w
siedzibie firmy.

