REGULAMIN KONKURSU LATO Z DZIEĆMI JEST WESOŁE
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady oraz zakres Konkursu „Lato z dziećmi
jest wesołe” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma 4KIDS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, 31-574, ul. Ciepłownicza 54, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716484,
NIP: 9452126454, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
3. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 23 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, zameldowane w Polsce
oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia
niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie
Organizator.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w biurze Organizatora
znajdującym się na ul. Ciepłowniczej 54 w Krakowie
§2 UDZIAŁ W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać krótki film zgodny z jego tematyką. Organizator
będzie brał pod uwagę humor, kreatywność i oryginalność zgłoszenia.
2. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać na adres
do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59.

joiepolska@gmail.com

w nieprzekraczalnym terminie

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- pracę konkursową (film maks. 20 MB lub link do jego pobrania), film nie może trwać dłużej niż 1
minutę.
- imię i nazwisko,
- adres,
- e-mail,
- telefon.
4. Uczestnik może wysłać maksymalnie dwa zgłoszenia konkursowe.
5. Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest zasubskrybowanie kanału Joie Polska na
portalu YouTube znajdującego się pod adresem
https://www.youtube.com/channel/UC31IlyvtZhh2GDo3vCq_3Yw?view_as=subscriber

6. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, a co za
tym idzie Uczestnik oświadcza że:
a) jest wyłącznym autorem filmiku o którym mowa powyżej;
b) zgadza się na wielokrotne wykorzystanie filmu i publikowanie go w materiałach związanych z
Konkursem oraz wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora
Konkursu, w szczególności opublikowanie filmu na kanale YouTube należącym do Joie Polska;
c) przesłany film nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
7. Film przesłany w ramach Konkursu nie może być obraźliwy, wulgarny lub oszczerczy.
8. Zabrania się używania w zgłoszeniu konkursowym nieprawdziwych danych.
9. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora
Konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora na portalu FB pod adresem
https://www.facebook.com/JoieBabyPolska/ najpóźniej do 10 września 2018 r.
§3 NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest voucher zakupowy na produkty Joie o wartości 500 zł.
2. Voucher zakupowy można zrealizować w sklepie firmowym 4KIDS w Krakowie (ul. Stefana
Korbońskiego 27), oraz online w sklepie http://4kids.com.pl. Można wymienić go na produkty
marki Joie o równowartości tej kwoty lub dokonać dopłaty pozostałej części kwoty, jeśli wartość
wybranego towaru przewyższa wartość voucheru.
3. Termin realizacji voucheru: 30.10.2018
4. Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem w ciągu 7 dni od dnia publikacji danych
Zwycięzcy na profilu – https://www.facebook.com/JoieBabyPolska/
5. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
6. Zwycięzcom nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
7. Zwycięzca może się zrzec nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
8. Nagroda – voucher zakupowy, zostanie przesłana Zwycięzcy pocztą elektroniczną na adres
podany w zgłoszeniu konkursowym w ciągu 4 dni od dnia kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem oraz
weryfikacji danych adresowych.
§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest firma 4KIDS
DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 31-574, ul.
Ciepłownicza 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000716484, NIP: 9452126454, zwana w dalszej części
„Organizatorem”. 2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 ze zm.) wy łącznie w
celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia Zwycięzcy Konkursu, realizacji praw do nagród, w
związku ze sprawozdawczością księgową i podatkową.
§5 REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane
pisemnie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy, na adres Organizatora.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany
wyżej adres.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji z uzasadnieniem.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez Reklamującego
zgłoszenie\a reklamacyjnego, o którym mowa w ust.1 powyżej.
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym,
wysłanym na adres Reklamującego.
6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być
rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania
sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
2. W przypadku, gdy film przesłany przez Uczestnika, nie spełnia wymagań zawartych w par.2 pkt
5 , Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z konkursu. Usunięcie jest równoznaczne z
nieuwzględnieniem uczestnika w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od ich publikacji na
stronie internetowej http://joie-polska.pl

