Regulamin konkursu „Wygraj projekt pokoju dziecięcego – październik 2018”
§1
1. Konkurs organizowany jest przez firmę wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk z siedzibą w Szczecinie
(71-699), ul. Hoża 4a/11, NIP: 8551549648, REGON: 368000176, wpisana do Centralnej Ewidencji i
informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
2. Fundatorem nagród jest firma wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk z siedzibą w Szczecinie (71-699),
ul. Hoża 4a/11, NIP: 8551549648, REGON: 368000176, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
3. Nagrody w konkursie są następujące:
1. projekt aranżacji pokoju dziecięcego w pakiecie rozszerzonym tj. zawierający:
- konsultacje z projektantem;
- rzuty pomieszczeń z rozkładem elementów aranżacji;
- rozkład oświetlenia;
- wymiarowanie elementów/mebli projektowanych na zamówienie;
- rzuty techniczne każdej ze ścian pomieszczenia;
- wizualizacje 3d projektu;
- listę elementów użytych w aranżacji;
o wartości 500 zł brutto.
4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które:
• Są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyli 15 rok życia i uzyskali
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego);
• Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
• Wykonały zadanie konkursowe.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz (w razie wygranej)
miejsce zamieszkania, zgadzając się na publikację imienia i nazwiska dla potrzeb Konkursu.
§2
1. Konkurs polega na polubieniu profilu wnetrzewdomu.pl, udostępnieniu postu konkursowego oraz
opublikowania komentarza pod postem konkursowym ze zdjęciem wymarzonego pokoju dziecięcego.
2. Konkurs rozpoczyna się 24.10.2018 r. o godzinie 9:00
3. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018 r. do godziny 24:00.
Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
4. Organizator wybierze jednego zwycięzcę, który wg. niego zaproponują najciekawsze rozwiązanie
pokoju dziecięcego. Fani profilu mogą głosować pod daną propozycją jednak nie będzie to wyznacznik
wygranej, a jedynie sugestia dla organizatora, która odpowiedź jest najlepsza.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej dnia 30.10.2018 r. do godziny 18:00.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania konkursu, jeżeli liczba zgłoszeń
nie osiągnie liczby 10 zgłoszeń.
§3
1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad (edycja, poprawianie, dopisywanie odpowiedzi) oraz
niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu.
W przypadku zaistnienia sytuacji niepodanej w niniejszym regulaminie moc wiążącą mają decyzje
wydane przez Organizatora.
2. Informacja o wygranej w konkursie zostanie opublikowana na profilu wnetrzewdomu.pl.
Nie później niż 30.10.2018 r..
3. Nieodebranie przekazanej Nagrody w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników oznacza wygaśnięcie
prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a
następnie skasowane.
5. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 6 godzin
od zakończenia Konkursu.

6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik
zostanie poinformowany.
7. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast
nagrody w Konkursie oraz przenoszenia nagrody na kogoś innego.
8. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im
przyznane, są wyłączone.
9. Organizator, Sponsor, Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość
doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
(również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani
za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których
zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne
problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
10. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy prawa.
11. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik
wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu bez konieczności
wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu.

