
REGULAMIN KONKURSU 

„ZNAJDŹ SYRENKĘ - ZAGRAJ W KRĘGLE” 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH BLOGA 

DZIENDOBRYWARSZAWO.PL 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Znajdź Syrenkę – zagraj w kręgle”, zwanego dalej 

„Konkursem” są autorzy bloga DzienDobryWarszawo.pl prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Paweł Kozioł z adresem głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Małego Rycerza 23 

(03-289 Warszawa), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym NIP 5242402779 oraz REGON 147356763, zwani 

dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.dziendobrywarszawo.pl. 

3. Konkurs trwa od dnia 24 lipca 2018 (od momentu opublikowania wpisu 

o konkursie na blogu pod adresem www.dziendobrywarszawo.pl/gra), do 

momentu wyczerpania nagród, ale nie później niż do 30 września 2018. 

O Zakończeniu Konkursu (wyczerpaniu nagród) Organizator poinformuje na 

stronie internetowej www.dziendobrywarszawo.pl/gra. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby mające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, na to by w przypadku wygrania przez nich 

nagrody, Organizator mógł opublikować ich imię na liście zwycięzców Konkursu 

na blogu www.dziendobrywarszawo.pl oraz na fanpage’u Dzień Dobry Warszawo. 

3. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Z jednego 

adresu e-mail może być wysłane tylko jedno zgłoszenie. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. wykonanie zadania – wzięcie udziału w Grze Miejskiej „Znajdź Syrenkę” 

(zwanej dalej „Grą”), organizowanej przez autorów bloga dziendobrywarszawo.pl 

oraz rozwiązanie hasła z krzyżówki, znajdującej się na kartach Gry. 

b. przesłanie odpowiedzi – prawidłowego i pełnego hasła z krzyżówki na adres 

kontakt@dziendobrywarszawo.pl, z dopiskiem „Konkurs - znajdź syrenkę, zagraj 

w kręgle”. 



c. udzielenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres mailowy oraz adres korespondencyjny), w przypadku wygranej w Konkursie 

(w celu kontaktu oraz wysłania nagrody).  

§ 3. NAGRODA I WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrodą w konkursie jest 10 jednorazowych voucherów na godzinną grę w kręgle 

(na jednym torze, dla maksymalnej liczby 8 osób) do Rozrywkowego Centrum 

Miasta – Hulakula. Nagrody mogą być wykorzystane tylko w Rozrywkowym 

Centrum Miasta - Hulakula, przy ul. Jagiellońskiej 82B w Warszawie. Vouchery 

będą aktywne do 30 października 2018. Zasady wykorzystania voucherów są 

szczegółowo regulowane przez Rozrywkowe Centrum Miasta – Hulakula. 

2. Nagrodę (jeden voucher) otrzyma 10 pierwszych osób, które na adres 

kontakt@dziendobrywarszawo.pl prześlą prawidłowe hasło z krzyżówki, 

umieszczonej na karcie Gry. Przy przyznawaniu Nagród będzie się liczyć kolejność 

wpłynięcia zgłoszeń konkursowych na konkursowy adres e-mail. Z jednego adresu 

mailowego wysłać można tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Każda osoba może 

otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie (jeden voucher). 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru 

Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, z którego 

przesłane zostało zgłoszenie konkursowe. 

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po tym, jak organizator otrzyma pierwsze 

10 prawidłowych haseł, jednak nie później niż do 10 października 2018, na stronie 

internetowej, pod adresem www.dziendobrywarszawo.pl/gra. 

5. W celu przekazania Nagrody Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres do 

korespondencji, na który wysłana zostanie Nagroda. W przypadku braku kontaktu 

w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości o wygranej Nagroda przepada. 

Nagroda przepada również w przypadku podania niepełnych bądź błędnych 

danych adresowych. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres 

wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 15 dni od daty przesłania danych adresowych.  

6. Organizator nie odpowiada za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności leżących po stronie 

podmiotu dostarczającego przesyłki. Organizator zastrzega, że nagrody będą 

wysyłane jedynie na adresy na terenie Polski. 

7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub inną nagrodę. 

§ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu na stronie 

www.dziendobrywarszawo.pl/gra. 



2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Żadne dane udostępnione 

przez uczestników nie będą powtórnie wykorzystywane, poza celami związanymi 

z ogłoszeniem wyników oraz dostarczeniem nagrody w konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania 

konkursu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie 

www.dziendobrywarszawo.pl/gra. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu 

łącz teleinformatycznych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie 

Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia 

wyników konkursu. Reklamacje należy zgłosić na adres e-mailowy: 

kontakt@dziendobrywarszawo.pl, z dopiskiem „Reklamacja - konkurs”. 

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty przesłania. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 


