Regulamin konkursu z okazji Dnia Dziecka 2020 organizowanego przez markę Woodies Safe
Dreams.
Postanowienia ogólne:
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie z okazji
Dnia Dziecka prowadzonym przez markę Woodies Safe Dreams. Konkurs prowadzony
będzie na portalu TikTok.
1. Organizatorem Konkursu jest marka Woodies Safe Dreams (firma MWG Michał
Woźniak, NIP 556-244-70-74, ul. Międzyborska 13, 60-162 Poznań ), ul.
Szamarzewskiego 27/14, 60-524 Poznań.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2020 roku po opublikowaniu przez markę
Woodies Safe Dreams posta konkursowego na Facebooku o godzinie 20:00.
3. Konkurs trwa do 15.06.2020 roku do północy. Zgłoszenia konkursowe publikowane
po tej godzinie nie będą brane pod uwagę.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 29.06.2020 roku o godzinie 21:00 na profilach w
mediach społecznościowych Organizatora. Po ogłoszeniu wyników Organizator ma 7
dni roboczych na skontaktowanie się ze Zwycięzcą Konkursu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem oraz z zaakceptowaniem jego postanowień.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursowych.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną
publikację wizerunku uczestników Konkursu w publikacjach w formie elektronicznej
w kanałach social media marki Woodies Safe Dreams.
8. W ramach Zadania Konkursowego należy:
- nagrać i opublikować krótki filmik w portalu TikTok, na którym uczestnik zatańczy
w masce borsuka do piosenki ,,I like to move it”, wykonawcy Reel 2 Real feat.The
Mad Stuntman.
- wstawić w opisie pod filmem na TikToku oficjalny hasztag Konkursu
#WoodyDanceChallenge, nominować jedną osobę do zabawy poprzez oznaczenie w
opisie jej profilu oraz oznaczyć w opisie profil marki Woodies na TikToku.
- udostępnić gotowy filmik w swoim instastory na Instagramie wraz z oznaczeniem
(wywołaniem) profilu marki Woodies Safe Dreams.
Maska borsuka zostanie udostępniona do pobrania przez markę Woodies Safe Dreams w
postach na Facebooku. Wykonanie Zadania Konkursowego będzie traktowane jako
przesłanie zgłoszenia w Konkursie.
9. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
- jest pełnoletnia
- nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z
Organizatorem
- zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia
- ma publiczne konto w serwisie TikTok oraz Instagram
- wykonała Zadanie Konkursowe opisane w punkcie 8 niniejszego Regulaminu

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do
wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
10. Zwycięzcą Konkursu będzie autor najciekawszego, najbardziej oryginalnego filmiku,
który jednocześnie spełni wszystkie warunki udziału w Konkursie opisane w punkcie
9 niniejszego Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo powołania kilkuosobowej komisji, która dokona
wyboru najciekawszego i najbardziej oryginalnego podejścia do Zadania
Konkursowego i na tej podstawie wytypuje Zwycięzcę.
12. Uczestnik może przesłać zgłoszenie w Konkursie tylko raz. Kolejne przesyłane przez
tego samego uczestnika zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
13. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w postach na profilach marki Woodies Safe
Dreams w mediach społecznościowych. W postach zostanie wspomniany jego profil
na Instagramie oraz na TikToku. Zamieszczony zostanie także opublikowany przez
niego filmik konkursowy.
14. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej w serwisie
Instagram lub na Facebooku o sposobie odebrania nagrody.
15. Zwycięzca Konkursu ma prawo wskazać jeden Dom Dziecka lub Dom Samotnej
Matki, do którego marka Woodies w jego imieniu i swoim przekaże zabawki o
wartości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku braku wskazania przez
Zwycięzcę Domu Dziecka lub Domu Samotnej Matki w ciągu 7 dni roboczych,
marka Woodies ma prawo sama wskazać miejsce, do którego zabawki zostaną
przekazane.
16. Marka Woodies zobowiązuje się przekazać nagrodę Zwycięzcy w ciągu 14 dni
roboczych od daty skontaktowania się ze Zwycięzcą.
17. Wysłanie nagrody zależne jest od dostępności produktów. Organizator zastrzega sobie
prawo do opóźnienia przekazania nagrody w przypadku gdy jeden z elementów
nagrody nie będzie dostępny fizycznie i konieczne będzie jego ponowne
wyprodukowanie. Organizator zobowiązuje się poinformować Zwycięzcę Konkursu o
opóźnieniu.
18. W konkursie dostępne są 3 opcje nagrody. Zwycięzca ma prawo wyboru tylko jednej
z trzech dostępnych opcji. Wszystkie dostępne opcje nagrody zostały wymienione
poniżej:
- pierwsza opcja - wyprawka dla dziecka ze sklepu woodies.pl, w której skład wchodzi:
wybrane łóżeczko, wybrany materac, wybrane tekstylia oraz wybrany przewijak.
- druga opcja - bon na zakupy w sklepie internetowym woodies.pl o wartości 1000 zł
(słownie: tysiąca złotych).
- trzecia opcja - zabawki dla dziecka o wartości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych).
19. W przypadku wybrania przez Zwycięzcę drugiej opcji nagrody Zwycięzca nie może
wykorzystać bonu na zakup dwóch produktów z tej samej kategorii (np. dwóch
łóżeczek lub dwóch przewijaków). Możliwe jest tylko zakupienie jednego produktu z
poszczególnej kategorii.

20. W przypadku wybrania drugiej opcji nagrody Zwycięzca zostanie poproszony o
podanie adresu mailowego, na który zostanie przesłany pdf z bonem.
21. Zwycięzca ma dwa miesiące od dnia otrzymania bonu na jego wykorzystanie w
sklepie internetowym woodies.pl.
22. Bonu nie można wykorzystać do zakupu komody oraz szafy.
23. W przypadku wybrania przez Zwycięzcę trzeciej opcji nagrody Organizator
skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu ustalenia jego preferencji odnośnie zabawek.
24. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu,
prowadzi Organizator.
25. 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 na profilach Organizatora w
mediach społecznościowych.
26. 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.
27. 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, z dopiskiem #KonkursWoodies
28. 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.
29. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego TikTok
czy Instagram.
30. Serwis TikTok oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować
wyłącznie do Organizatora Konkursu.
31. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu TikTok oraz Instagram
z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko
nim roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

32. Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej marki
Woodies Safe Dreams w zakładce ,,Kontakt’’oraz dostępny jest do wglądu w
siedzibie firmy.

