
Regulamin konkursu "Laktator Lovi Prolactis - mlecznym 
piersiom oddam” – blog  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Canpol Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie,02-
884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452771,  
Nr rejestrowy GIOŚ: E0003122W, kapitał zakładowy: 10.801.869,00 PLN w całości 
opłacony (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”). 

2. Podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynację działań związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu  są Brandblooming z siedzibą w Warszawie,  
ul.  Klimczaka 8A/14 02-797 , posiadająca NIP: 951-197-00-46 oraz Personal PR Sp. 
z o.o. siedzibą w Gdańsku80-247. ul. Sobótki 21B/2, posiadająca NIP: 957-100-70-
75 
 

 (dalej Agencja) .Agencja odpowiedzialna jest za bieżący kontakt z uczestnikami 
konkursu, sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem 
przez uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu. 

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną 
ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19listopada 2009  
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie 
jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

4. Konkurs jest przeprowadzony na blogu Hafija – blog matki karmiącej. 

 

5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując  
do konkursu  oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego 
postanowienia. 

 

§ 2 

Warunki Konkursu 

 



1. Konkurs trwa od dnia 19.05.2014 r., od momentu opublikowania wpisu 
konkursowego blogu Hafija – blog matki karmiącej: http://www.hafija.pl/  do dnia 
25.05.2014 do godziny 23:59. 

 

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia  
i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami 
w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. 

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agencji i Organizatora oraz 
członkowie ich rodzin, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej jak również inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu. 
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, 
opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. 

 

4. Spośród autorów zgłoszeń umieszczonych pod wpisem konkursowym  do dnia 
25.05.2014 roku do godziny 23:59, autorka blogu wyłoni 5 laureatów, którzy udzielili 
odpowiedzi pod wpisem konkursowym. Zadanie konkursowe brzmi: „Dlaczego 
właśnie ty potrzebujesz laktatora i dlaczego karmienie mlekiem mamy jest dla 
ciebie ważne” Autorka blogu będzie oceniać: kreatywność i oryginalność 
nadesłanych prac. 

 

§ 3 

Nagrody w konkursie 

 

1. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewidział nagrody w postaci 5 zestawów 
produktów marki LOVI: laktator LOVI Prolactis oraz opakowanie wkładek 
laktacyjnych  

 

2. Wartość nagród – 5 zestawów –o wartości 389,00 zł brutto każdy.  

 

3. Organizator przyzna każdemu zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną 
w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego należnego odłącznej 
wartości odpowiednio nagrody głównej, wyróżnienia lub nagrody dodatkowej 



otrzymanych przez zwycięzcę Konkursu. Nagrody pieniężne, o których mowa w 
zdaniu poprzednim nie będą wypłacane zwycięzcom, lecz pobrane jako podatek 
dochodowy od wartości nagród i przekazane na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. 

 

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej stosowną informacją do 
dnia 26.05.2014r. 

 

5.  Laureaci konkursu zobowiązani są wysłać w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników 
Konkursu, tj. najpóźniej do 29.05.2014, swój adres korespondencyjny w wiadomości 
prywatnej do autorki bloga na adres: kontakt@hafija.pl    

 

6. Agencja, jak i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie 
przez laureata adresu do korespondencji. 

 

7. Nagrody wysyła organizator najpóźniej do 02.06.2014 r. 

 

8. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanej nagrody na gotówkę. 

 

9. Laureat konkursu traci prawo do nagrody w razie stwierdzenia przez komisję 
konkursową, że nie spełnił on warunków udziału w Konkursie określonych w 
niniejszym § 2, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w konkursie lub nie 
przysłał danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej.  

10. Laureaci konkursu są zobowiązani do przesłania na adres kontakt@hafija.pl 
recenzji laktatora Lovi Prolactis będącego nagrodą w konkursie, najpóźniej do dnia 
09.06.2014 r. Recenzje zostaną opublikowane na blogu w dniu 11.06.2014 r. 

 

§ 4 

Dane osobowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyraża ją zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Dane uzyskane w 



związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U.2002.101.926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Canpol 
Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430. 
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny. 

 

2.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wydania 
nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, 
Uczestnik wyraża zgodę na ich  przetwarzanie.  

 

§ 5 

Zasady postępowania reklamacyjnego 

 

1.Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego 
zakończeniu w  nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu (decyduje data  doręczenia). 

 

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać na adres biura Organizatora (Canpol Sp. 
z o.o. SKA, Słubica B, ul. Graniczna 4, 96-321 Żabia Wola) z dopiskiem "Konkurs 
majówkowy – aktywny maluch – LOVI Karmienie miłością” 

 

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez 
Organizatora w  terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 



1. Ani Agencja ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za: 

 

1.1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,  

 

1.2. niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez 
Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody, inne 
zdarzenia, których Organizator i Agencja przy zachowaniu należytej staranności nie 
był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - w szczególności 
spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które 
Organizator i Agencja nie ponosi odpowiedzialności,  

 

1.3. czas dostarczenia nagrody przez kuriera lub Pocztę Polską. 

 

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z 
dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zm.) 

 

 

 

 

 
 


