KONKURS „TORBA SETNEJ KRÓLOWEJ”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu urządzanego przez Wydawnictwo Kobiece
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony www.setnakrolowa.pl w ramach
którego, co setny gość będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będzie jedna ze stu
toreb „Przyszła królowa”.
3. Konkurs rozpocznie się 15 stycznia 2019 roku CET i zakończy się w dniu 30 marca 2019 roku o godz.
23:59:59 CET. Lub po wyczerpania zapasów.
4. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Kobiece.
5. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Kobiece, które pokrywa koszt dostawy nagrody na terenie
Polski.
6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
7. Do Konkursu zakwaliﬁkowana może być wyłącznie osoba ﬁzyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności
do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu
spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także
rodzic (opiekun prawny);
c. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic
(opiekun prawny).
d. przeszedł weryﬁkację konkursową.
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w
rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj.
nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 9.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
II. Zasady konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród odwiedzających stronę www.setnakrolowa.pl, co setnego
gościa, który wygra nagrodę konkursową.
3. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika: a. imię i
nazwisko Uczestnika; b. adres wysyłki nagordy; c. adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem. d. data
urodzenia Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik może wygrać tylko 1 (słownie: jedną) torbę „Przyszła królowa”.

5. Wypełnienie danych w dedykowanym boxie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i
przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:
a. Uczestnik akceptuje Regulamin;
b. dane udostępnione przez Uczestnika są prawdziwe i należą do niego;
6. Organizator konkursu zastrzega prawo do sprawdzenia i zweryﬁkowania danych przesłanych do
Uczestnika i w razie dodatkowych pytań skontaktowania się z nim poprzez podany adres mailowy.
III. Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: torba „Przyszła królowa”.
2. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków
określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W
takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu
przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie przewidzianym przez Organizatora, torba przechodzi
na kolejnego Uczestnika. Organizator nie przesyła nagrody na inny adres niż wskazany przez Uczestnika
podczas zgłaszania się do konkursu.
5. To Organizator wybiera sposób przesłania nagrody do Uczestnika. Nagrody zostaną wysłane przez
Organizatora kurierem lub pocztą w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia danych osobowych
6. W razie uznania przez Organizatora, że wyjaśnienia wymagają powzięte przez niego wątpliwości
związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem
mailowo.
7. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia
podatkowych obowiązków identyﬁkacyjnych, tj. co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i
podania adresu do wysyłki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki
nagrody, oraz innych danych służących do identyﬁkacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi
zmiany tych danych.
III. Zmiany w regulaminie
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin został opracowany przez
Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus
Białystok, dnia 14 stycznia 2019 roku

