REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO
organizowanego w ramach 10. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
dla Przedszkolaków „Akademia Wyobraźni Play-Doh”
Tytuł konkursu: „Wiosenny tort”
Konkurs o charakterze artystycznym, z dziedziny sztuki.

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu „Wiosenny tort” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(02-928) przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni
wpłaconym, zwana „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie (00-854).

II. FUNDATORZY NAGRÓD
Fundatorami nagród w Konkursie rodzinnym są:
1.

Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23 w Warszawie (00-854) wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.

2.

Właściciel sklepu internetowego Endo.pl - firma STUDIO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-222), Aleje Jerozolimskie 185, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000424234, NIP 7010345945 o kapitale
zakładowym 50 000 zł.

3.

Właściciel sklepu internetowego www.miniszop.pl - firma Tuptu Wioleta Gąsinska, wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 531-138-80-55, REGON: 142430727,
z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 45 lok. Lu7, 01-355 Warszawa.

4.

Właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem Lotaro.pl oraz sklepu internetowego
działającego pod adresem mukmuk.pl - firma Koma Magdalena Wojtowicz z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Głównej 94/29, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 212332, NIP: 886 23 71 566,
REGON: 021337648.

5.

Właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem www.twojlunchbox.pl - firma TLB Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-549) przy ul. Mierosławskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552612, o numerze REGON 361304938,
NIP 5252615577.

6.

ASPORT Group Spółka z o. o. SK. z głównym zakładem pod adresem: ul. Tęczowa 2b, 43-340 Kozy,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570320,
o numerze NIP: 937-267-57-10, REGON: 362200230.

7.

Livro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000371121.

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.
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III. ZASIĘG KONKURSU
1.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
dla Przedszkolaków „Akademia Wyobraźni Play-Doh”, edycja 10.

IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy Rodzic („Rodzic” lub „Uczestnik”), który za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Programu znajdującej się na domenie
www.akademia-playdoh.pl („Strona Internetowa”) nadeśle zdjęcie pracy konkursowej („Zdjęcie”/”Praca
Konkursowa”) zgodne z tematem Konkursu.

2.

Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie
i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

3.

Konkurs jest otwarty dla Rodziców, którzy spełnią warunki Regulaminu. Uczestnikiem może być pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

4.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy Rodzic („Rodzic”), który nie zwyciężył we
wcześniejszych Konkursach tj. nie zajął miejsc od 1 do 3, w edycjach od 7 (słownie: siódmej) do 9 (słownie:
dziewiątej) edycji Programu. Każdy Rodzic spełniający ten warunek, a chcący wziąć udział w konkursie,
zobowiązany jest do zgłoszenia się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie
internetowej www.akademia-playdo.pl („Strona Internetowa”) i nadesłanie zdjęcia („Zdjęcie”) zgodnego
z tematem Konkursu.

5.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć
małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

6.

Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania Pracy Konkursowej przechodzą one na własność
Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych Zdjęć.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej prezentującej marki i produkty
oraz zdjęć niecenzuralnych oraz Zdjęć dzieci nieubranych.

8.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane w bazie GIODO zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.).

9.

Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest:
Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18. Podmiotem upoważnionym do
przetwarzania danych osobowych (Administrujący) Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-854), przy Alei Jana Pawła II 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 86070.

10. Przystępując do Konkursu Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego
Konkursu oraz w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych Organizatora. Przetwarzanie
danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu.
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11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub telefonicznie.
12. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
13. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania Nagrody, jest
dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

V. PRZEDMIOT KONKURSU
1.

Przedmiotem Konkursu są Prace Konkursowe („Praca Konkursowa”) przygotowane z użyciem ciastoliny
Play-Doh. Rodzice z dziećmi będą wykonywali Prace Konkursową zgodnie z zadanym tematem
Konkursu, czyli „Wiosenny tort”.

2.

Praca Konkursowa musi być wykonana z ciastoliny PLAY-DOH.

3.

Rodzic może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową na jedno dziecko.

4.

Rodzic zgłaszając do konkursu Pracę Konkursową wykonuje jej Zdjęcie i dokonuje zgłoszenia za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu www.akademia-playdoh.pl
w zakładce STREFA DLA RODZICÓW, na podstronie KONKURSY.

5.

Rodzic zgłaszając do Konkursu Pracę Konkursową wyraża zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej
do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na Stronie Internetowej
oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji Programu.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Prac Konkursowych niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Prac Konkursowych Uczestników, którzy
niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.

8.

Prace Konkursowe niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.

9.

Zgłaszane Prace Konkursowe będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z regulaminem
Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 10:00-16:00, weryfikacja nastąpi najpóźniej w przeciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia.

VI. CEL KONKURSU
1.

Konkurs o charakterze artystycznym, z dziedziny sztuki, który ma za zadanie kształtowanie zdolności
manualnych dzieci oraz rozwijanie kreatywności wśród najmłodszych.

VII. NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH I GŁOSOWANIE
1.

Prace Konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na Stronie Internetowej w zakładce STREFA DLA RODZICÓW, na podstronie KONKURSY.

2.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 19 marca do 30 kwietnia 2018 r., do godz. 12:00.

3.

Głosowanie na Stronie Internetowej w Konkursie będzie trwało od 30 kwietnia, od godziny 12:01
do 21 maja 2018 r., do godziny 23:59.

4.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 czerwca 2018 r., do godziny 14:00 na Stronie
Internetowej Programu, w zakładce STREFA DLA RODZICÓW, na podstronie KONKURSY.
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VIII. TERMINY KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenia do Konkursu: od 19 marca do 30 kwietnia 2018 r., do godz. 12:00.
Głosowanie: 30 kwietnia, od godziny 12:01 do 21 maja 2018 r., do godziny 24:00.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu Konkursu.
Laureatów konkursu poznamy w dniu 4 czerwca 2018 r., do godziny 14:00.

IX. NAGRADZANIE I NAGRODY
1.

Nagrody przyznawane są wedle oceny Jury dla 3 (słownie: trzech) Prac Konkursowych, które zostaną
wyłonione spośród 20 (słownie: dwudziestu) Prac Konkursowych z największą ilością głosów
uzyskanych w wyniku głosowania na Prace Konkursowe na Stronie Internetowej Programu.

2.

Jury konkursowe wybierze również 10 (słownie: dziesięć) Prac Konkursowych, spośród wszystkich
nadesłanych Zdjęć, którym przyzna wyróżnienia.

3.

Nagrody główne przyznawane będą 3 (słownie: trzem) różnym Uczestnikom:
ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA, ZESTAW NAGRÓD O WARTOŚCI BRUTTO 3471,38 ZŁ (słownie: trzy tysiące
czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 38/100 zł), w tym podatek dochodowy, wykaz nagród:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Rower dla rodzica, 1 sztuka (słownie: jeden)
Rower dziecięcy, 1 sztuka (słownie: jeden)
Bon na kwotę 300 zł od Endo.pl (słownie: trzysta złotych)
Bon na kwotę 300 zł od Miniszop.pl (słownie: trzysta złotych)
Plecak na kółkach JWorld Lollipop Jungle od Lotaro.pl – 1 sztuk (słownie: jeden)
Kubek termiczny Aladdin Aveo z zaparzaczem od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden
Śniadaniówka i naklejki Goodbyn od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Książka pt. Księga baśni, Supeł Barbara od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Książka pt. Nieodnaleziona, Remigiusz Mróz od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
3 zestawy kreatywne Play-Doh wraz z zapasem ciastoliny Play-Doh

Wartość zestawu nagród dla miejsca I uwzględnia koszt podatku dochodowego, który zostanie
uiszczony przez Organizatora we wskazanym przez Zwycięzcę Urzędzie Skarbowym.
ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA, ZESTAW NAGRÓD O WARTOŚCI BRUTTO 1876,08 ZŁ (słownie: jeden tysiąc
osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 08/100 zł), w tym podatek dochodowy, wykaz nagród:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hulajnoga dla osoby dorosłej, 1 sztuka (słownie: jeden)
Hulajnoga dziecięca, 1 sztuka (słownie: jeden)
Bon na kwotę 250 zł do wykorzystania na Endo.pl (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
Bon na kwotę 250 zł do wykorzystania na Miniszop.pl (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
Poduszka Pingwin – 1 sztuka (słownie: jeden) oraz fartuch – 1 sztuka (słownie: jeden) oraz piórnik
Aiko Panda Kawaii Friends – 1 sztuka (słownie: jeden) od Mukmuk.pl
Primus Kubek termiczny 0,3 l od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Lunch box Smash XL od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
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h.
i.
j.

Książka pt. Księga baśni, Supeł Barbara od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Książka pt. Nieodnaleziona, Remigiusz Mróz od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
2 zestawy kreatywne Play-Doh wraz z zapasem ciastoliny Play-Doh

Wartość zestawu nagród dla miejsca II uwzględnia koszt podatku dochodowego, który zostanie
uiszczony przez Organizatora we wskazanym przez Zwycięzcę Urzędzie Skarbowym.
ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA, ZESTAW NAGRÓD O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI BRUTTO 1291,18 ZŁ (słownie: jeden
tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 18/100 zł), w tym podatek dochodowy, wykaz nagród:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Rolki rekreacyjne, fitness, damskie, łożyska ABEC5 HALO II Spokey od Asport.pl – 1 para rolek
(słownie: jeden)
Rolki + łyżwy + wrotki 4w1, łyżworolki regulowane NH0320A od Asport.pl – 1 para łyżworolek
(słownie: jeden)
Bon na kwotę 200 zł do wykorzystania na Endo.pl (słownie: dwieście)
Bon na kwotę 200 zł do wykorzystania na Miniszop.pl (słownie: dwieście) – 1 sztuka (słownie: jeden)
Podpórki do książek Dino Skate Park – 1 zestaw (słownie: jeden) oraz piórnik Hiro Fox Kawaii
Friends Lisek – 1 sztuka (słownie: jeden) od Mukmuk.pl
Pojemnik na żywność MonBento Gram od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Bidon na smoothie 2 x 300 ml Nutri Fill It, Miękki od Twojlunchbox.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Książka dla rodzica pt. Nieodnaleziona, Remigiusz Mróz od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Książka pt. Księga baśni, Supeł Barbara od Livro.pl – 1 sztuka (słownie: jeden)
Dwa zestawy kreatywne Play-Doh wraz z zapasem ciastoliny Play-Doh

Wartość zestawu nagród dla miejsca III uwzględnia koszt podatku dochodowego, który zostanie
uiszczony przez Organizatora we wskazanym przez Zwycięzcę Urzędzie Skarbowym.
4.

WYRÓŻNIENIA przyznawane będą 10 (słownie: dziesięciu) różnym Uczestnikom, gdzie każdy otrzyma
zestaw o wartości brutto: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), na który składają się:
a.
b.
c.

Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na Endo.pl (słownie: sto)
Zestaw kreatywny Play-Doh – 1 sztuka (słownie: jeden)
Zestaw 24 tubek ciastoliny Play-Doh (słownie: dwadzieścia cztery)

X. WYNIKI REMISOWE I DOGRYWKI
1.

W przypadku uzyskania tej samej ilości Punktów, na koniec głosowania tj. do 12. dnia po zakończeniu
Konkursu o godzinie 13:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe.

2.

Organizator poinformuje uczestników, którzy zajęli miejsca remisowe o planowanych dogrywkach
19. dni po zakończonym Konkursie, do godziny 15:00.

3.

Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach
jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się 19 dni po zakończonym konkursie o godzinie 16:00
i będą trwać 24h do dnia następnego, do godziny 16:00.

4.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 dni po zakończonym Konkursie o godzinie 12:00.
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XI. ZASADY GŁOSOWANIA I PRZYPADKI NADUŻYĆ W GŁOSOWANIU
1. Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na Stronie Internetowej.
2. Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia)
można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę plastyczną, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.
3. Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
4. Rankingi konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl, w zakładce
STREFA DLA RODZICÓW, na podstronie KONKURSY.
5. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:
a. z mienianie adresów IP,
b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
6. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako
przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w
punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu lub
odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.
8. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu
nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana do zwrotu Nagrody bądź ekwiwalentu
pieniężnego równego wartości tej Nagrody.

XII. WYSYŁKA NAGRÓD
1.

Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagród do laureatów w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
listy zwycięzców.

2.

Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej.

3.

Za dzień wysłania Nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub
w firmie kurierskiej.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie
naruszenia prawa lub Regulaminu Konkursu.

2.

Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 dni od zakończenia konkursu (decyduje data doręczenia
pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie
wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

3.

Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na
adres: Adliner Sp. z o.o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie:
„Akademia Wyobraźni Play-Doh” – Konkurs „Wiosenny tort” – reklamacja. Pisemna reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
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REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO
organizowanego w ramach 10. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
dla Przedszkolaków „Akademia Wyobraźni Play-Doh”
Tytuł konkursu: „Wiosenny tort”
Konkurs o charakterze artystycznym, z dziedziny sztuki.
4.

Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym.

5.

W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi
na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą
rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu, jak również w siedzibie
Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie
lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych
w Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której
usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
z których korzystają Uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych
wyklucza możliwość otrzymania Nagrody.

Regulamin został zmodyfikowany w dniu 13 kwietnia 2018 r. – Organizator wydłużył czas nadsyłania
zgłoszeń konkursowych do 30 kwietnia, zaś głosowanie do 21 maja 2018 r.
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