
REGULAMIN KONKURSU  

„ŻYJ PEŁNĄ PARĄ” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy konkurs organizowany jest w ogólnodostępnej sieci internet (zwany dalej 

„Konkursem”) prowadzony jest pod nazwą „Żyj pełną parą”. 

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

(zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu (zwanych dalej łącznie „Uczestnikami” bądź 

każdy z osobna „Uczestnikiem”). 

3. Konkurs organizowany jest przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000103545, NIP 522-010-16-45, REGON 011558890, (zwaną dalej 

„Organizatorem”). Organizator jest fundatorem nagród, o których mowa w §5 

niniejszego Regulaminu. 

4. W imieniu Organizatora obsługą Konkursu zajmować się będzie Internet Designers sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164965, 

kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, NIP 894 27 42 467, REGON 932848740 

(zwana dalej „Internet Designers”).  

5. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem bloga  Hafija Blog Matki Karmiącej, w 

domenie www.hafija.pl 

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która: 

a) zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu 

b) zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownice Groupe SEB Polska oraz Internet 

Designers. 

 

§3 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od dnia 09 XI  do 16 XI 2014 roku.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi , 17 XI na stronie www.hafija.pl w poście konkursowym 

 

 

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

http://www.hafija.pl/


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe : 

„Jaki osiłek jest potrzebny w domu Hafiji”  

2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić pod postem konkursowym. 

Jedynie odpowiedzi udzielone w tym miejscu kwalifikowane będą do wzięcia udziału 

w Konkursie.  

3. Spośród osób, które napiszą co jest przedmiotem zadania, lub będą bardzo blisko 

odgadnięcia tematu zadania bloger wybiera uczestnika, który w najbardziej kreatywny 

sposób uzasadni swoją odpowiedź.  

4. O wyborze laurata nie decyduje kolejność odpowiedzi, ale kreatywne jej uzasadnienie.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym rozwiązywaniem ewentualnych 

spornych kwestii, i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora składająca się z  przedstawicieli Organizatora.  

 

§5 NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest nagroda niespodzianka (rzeczowa) o wartości rynkowej 

1099zł. oraz świadczenie pieniężne równe wysokości zryczałtowanego podatku, które 

zostanie pobrane przez przekazującego nagrodę w momencie jej wydania i 

przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od nagrody w konkursie.  

2. W konkursie wygrywa jedna osoba.  

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę. 

4. Laureat otrzyma nagrodę wyłącznie po przesłaniu na adres kontakt@hafija.pl 

formularza z danymi niezbędnymi do rozliczenia podatku,  w terminie 5 (pięciu) dni 

od daty ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda przepada.  

5. Wysyłka nagrody odbywa się za pośrednictwem Internet Designers nastąpi w ciągu 30 

dni  na adres wskazany w formularzu 

 

§6 DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez nich w Formularzu 

jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji 

Konkursu. Podanie przez Uczestnika danych osobowych przetwarzanych w celu 

realizacji Konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub podanie danych 

nieprawdziwych bądź nieaktualnych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i 

otrzymanie Nagrody.  

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym 

czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich 

publikacji na stronach Konkursu. Wszelkie zmiany nie mogą naruszać praw nabytych 

przez Uczestników. 



3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające 

z funkcjonowania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie, w tym 

za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymanie przesyłki pocztowej, 

zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany adresu do korespondencji 

elektronicznej Uczestnika lub zmiany innych danych, uniemożliwiających przesłanie 

Uczestnikowi Nagrody, jak również za nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek 

przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik 

traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

właściwe przepisy prawa polskiego. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.hafija.pl 

 


