REGULAMIN KONKURSU PN. Poznaj Mamy takie jak Ty
dalej zwany Regulaminem

§1
Zakres przedmiotowy
Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Poznaj Mamy takie jak Ty, zwanego dalej Konkursem, określa warunki
uczestnictwa i nagradzania Uczestników biorących udział w Konkursie, a także prawa i obowiązki
Uczestników i Organizatora.
§2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Magdalena Szczukiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod
2.

firmą mymamy.pl Magdalena Szczukiewicz z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-132) przy ul.
Czarnieckiego 24, NIP 6572782751, REGON 364389384, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs skierowany jest do Użytkowników portalu internetowego MyMamy.pl dostępnego na
domenie www.mymamy.pl.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.
4. Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) nagrody uzyskiwane przez Laureatów
Konkursu (za wyjątkiem nagrody wskazanej w §7 ust. 3 pkt. 1 i pkt.2) wolne są od podatku.
§3
Przedmiot i czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 06.06.2016 roku o godz. 00:00 i trwa do dnia 31.08.2016 roku do godz.
23:59.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na
pokazaniu Jaką jesteś Mamą. Zadanie konkursowe może zostać wykonane w formie opisowej (w
max. 3 zdaniach) lub w formie zdjęcia (np. poprzez przedstawienia zdjęcia z dzieckiem, innymi
mami itd.).
§4
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu
przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub przedstawicielami
Organizatora, ani osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem Konkursu wskazana w §9. Wyłączona
jest również możliwość wzięcia udziału w Konkursie przez członków najbliższej rodziny osób
wskazanych w zdaniu poprzednim tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków i osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób
stale zamieszkujących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. W Konkursie mogą wziąć wyłącznie udział osoby, które w dniu przystąpienia do Konkursu mają
ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
§5

Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) przed lub w trakcie trwania Konkursu założą na portalu internetowym MyMamy.pl pełny profil;
przez pełny profil rozumie się podanie na koncie Uczestnika jego danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, zdjęcia w tle, informacji o wieku dzieci lub oznaczenia
jako osoba w ciąży, krótkiej informacji o Uczestniku oraz wskazania swojej lokalizacji.
2) podadzą w ramach profilu dane, które są zgodne z danymi wskazanymi w dowodzie osobistym
Uczestnika,
3) dokonają w okresie trwania Konkursu zgłoszenia we wskazanej w niniejszym Regulaminie
formie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy zarejestrowani na portalu internetowym MyMamy.pl w
sposób wskazany powyżej wykonują zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest autorem opisu, jaki stworzył
wykonując zadanie konkursowe lub też zdjęcia.
4. Jeżeli Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe poprzez przedstawienie zdjęcia, Uczestnik
oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, zaś w sytuacji, w której na
zdjęciu znajdują się wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, że każda z osób przedstawiona
na zdjęciu wyraziła zgodę na publikację jej wizerunku. Wyłączona jest odpowiedzialność
Organizatora za przesłanie przez Uczestnika zdjęcia bez uprzedniego uzyskania zezwolenia osoby
na nim przedstawionej.
5. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie wykonanego przez niego zadania konkursowego
na adres e-mail Organizatora: konkurs@mymamy.pl .
6. Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych powyżej skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§6
Wizerunek. Prawo wykorzystania zdjęć
1. Zdjęcie przesłane przez Uczestnika w ramach zadania konkursowego musi ukazywać wizerunek
Uczestnika. W sytuacji, w której na zdjęciu znajduje się wizerunek również innych osób, Uczestnik
obowiązany jest do uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody każdej z tych osób na zamieszczenie w
ramach akcji zdjęcia zawierającego ich wizerunki. Wszelka odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek
roszczeń osób z tytułu wykorzystania zdjęcia z ich wizerunkiem spoczywa wyłącznie na Uczestniku,
który zobowiązany był do uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania wyłącznie zdjęć, do których przysługują mu prawa
autorskie, chyba że Uczestnik uzyska uprzednią wyraźną zgodę uprawnionej osoby na
zamieszczenie zdjęcia. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej dotyczących naruszenia
jej praw, wszelka odpowiedzialność za przesłanie przez Uczestnika zdjęcia spoczywa na Uczestniku.
3. W sytuacjach wskazanych powyżej Organizator zastrzega możliwość żądania od Uczestnika dowodu
uzyskania przez Uczestnika odpowiedniej zgody na przesłanie zdjęcia.
4. Zdjęcia przesyłane przez Uczestników nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, w
szczególności nie mogą:
1) być powszechnie uznane za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
2) naruszać praw podmiotów trzecich,
3) być wulgarne,
4) propagować stosowanie przemocy,
5) propagować używania narkotyków i/lub niedopuszczonych do obrotu środków odurzających,
6) propagować nadmiernego spożywania alkoholu,
7) nawoływać do działań niezgodnych z obowiązującym prawem,
8) stanowić przejawu prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, zwłaszcza
zawierać jakiegokolwiek znaku towarowego, symbolu lub logo,

5.
6.

7.

8.
9.

9) popierać radykalnych postaw społecznych, tj. w szczególności treści nawołujących do
wszelkiego rodzaju dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.,
Wszelka odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich powstałych w związku z przesłaniem
przez Uczestnika zdjęcia w ramach Konkursu spoczywa na Uczestniku.
Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie licencji na wykorzystywanie przesłanego zdjęcia w celach prezentacyjnych lub
promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie każdą znaną techniką
egzemplarzy utworów na wszelkich znanych nośnikach, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, zamieszczanie w materiałach reklamowych, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy, umieszczanie materiałów na stronach internetowych, kopiowanie
oryginału,
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zdjęcia Uczestników będą publikowane przede wszystkim na stronie internetowej portalu
internetowego MyMamy.pl oraz na innych interaktywnych platformach (np. Facebook), aplikacjach
lub stronach internetowych, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda, o której mowa w zdaniu
poprzednim, może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym momencie.
Organizator oświadcza, że nie wykorzysta zdjęcia Uczestnika w reklamach płatnych bez wyraźnej
uprzedniej zgody Uczestnika.
W przypadku jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej z tytułu wykorzystania przesłanego zdjęcia,
wszelka odpowiedzialność spoczywa na Uczestniku, który przesłał zdjęcie.

§7
Nagrody
1.
2.

Komisja Konkursowa wybiera Laureatów, którym przyznane zostaną nagrody.
W Konkursie przewidziano pulę 44 nagród.

3. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród:
1) 2 nagrody w postaci weekendu dla rodziny (2+2) w hotelu Czarny Potok Spa w Krynicy Zdrój o
wartości jednostkowej brutto 600 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 67 zł.
Łączna wartość pojedynczej nagrody wynosi 667 zł,
2) 5 nagród w postaci organizacji urodzin dla dziecka Uczestnika o wartości jednostkowej brutto
250 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 28 zł. Łączna wartość pojedynczej
nagrody wynosi 278 zł
3) 4 nagrody w postaci vouchera na zakupy dokonane w sklepach sieci Bartek o wartości
jednostkowej brutto 150 zł,
4) 2 nagrody w postaci Szumisia o wartości jednostkowej brutto 100 zł,
5) 5 nagród w postaci koszulki ciążowej marki Bocianowo.eu o wartości jednostkowej brutto
79,90 zł,
6) 10 nagród w postaci zestawu kosmetyków marki Oillam dla mamy i dziecka o wartości
jednostkowej brutto 50 zł,
7) 11 nagród w postaci książek dla dzieci o wartości jednostkowej brutto 30 zł,
4. W przypadku nagród wskazanych w ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 Organizator Konkursu potrąca z nagrody
kwotę równą dodatkowej nagrodzie pieniężnej i przekazuje ją właściwemu Urzędowi Skarbowemu
na pokrycie należnego podatku od wartości nagrody, na co Laureat wyraża zgodę.
5. Nagrody są przyznawane Laureatom zgodnie z zasadami wskazanymi w §8.

6. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną
nagrodę, ekwiwalent pieniężny lub jakiekolwiek inne świadczenie.
7. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
8. Nagroda jest doręczana Laureatowi na koszt Organizatora.
9. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych wskazanych w §8
niniejszego Regulaminu.
10. Przyznanie nagród odbywa się w siedzibie Organizatora.
§8
Poinformowanie o wygranej. Przekazanie nagrody
1. Laureat, któremu przyznano otrzymuje informację w tym zakresie w formie wiadomości e-mail
wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika na profilu internetowym MyMamy.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Laureatowi powiadomienia na adres
e-mail, jeżeli wynika ono z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Laureat w celu otrzymania nagrody zobowiązany jest wciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości
e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim, wysłać na adres e-mail Organizatora
konkurs@mymamy.pl skan dowodu osobistego w celu weryfikacji spełnienia przez niego wymogu z
§5 ust. 1 pkt. 2. Jeżeli Laureat chce otrzymać nagrodę na inny adres niż wskazany w dowodzie
osobistym, powinien on dodatkowo wraz ze skanem dowodu osobistego przesłać adres do
doręczenia nagrody.
4. Po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji spełnienia przez Laureata warunków wskazanych w
§5 ust. 1 i potwierdzeniu iż spełnia on warunki Regulaminu, nagroda jest wysyłana Laureatowi.
5. Wysyłka nagrody następuje w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 października 2016 roku na
adres wskazany w dowodzie osobistym lub też na inny adres wskazany przez Laureata w
wiadomości e-mail, pod warunkiem spełnienia przez Laureata wszystkich warunków udziału w
Konkursie.
6. Niespełnienie warunków, o których mowa powyżej skutkuje utratą przez Laureata prawa do
odebrania nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność i/lub utrudnienia w odbiorze przez
Laureata nagrody, jeżeli niemożność ta i/lub utrudnienia wynikają z przyczyn leżących po stronie
Laureata nagrodzonego w Konkursie.
8. Nagroda nieodebrana przez Laureata przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za
pośrednictwem przesyłki pocztowej (po awizowaniu przesyłki) okaże się nieskuteczna. W sytuacji
wskazanej w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora.
9. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora wobec Laureata z tytułu przepadku nagrody w
sytuacjach wskazanych powyżej.
§9
Komisja Konkursowa
1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator
powołał Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału w Konkursie wybiera
Laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej w sposób najciekawszy i najbardziej oryginalny
wykonali zadanie konkursowe.
3. W sytuacji, w której różni Uczestnicy wykonają w ocenie Komisji Konkursowej zadanie konkursowe
w sposób identyczny bądź bardzo podobny, do udziału w Konkursie uprawniony jest ten Uczestnik,
który jako pierwszy dokonał zgłoszenia do Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej w tym zakresie
jest uznaniowa i ostateczna.
4. Dodatkowo do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.

5. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
6. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego wybranego przez
Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
7. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji Konkursowej oraz jej
posiedzenia.
§10
Udzielenie informacji o Laureatach Konkursu
Organizator udziela informacji o Laureatach nagrodzonych w Konkursie dot. imienia i miejscowości nie
dłużej niż do dnia 15 września 2016 roku. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim umieszczona
zostanie na stronie internetowej portalu internetowego MyMamy.pl www.mymamy.pl oraz na profilu portalu
w serwisie społecznościowym Facebook.
§11
Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz, w
przypadku wygranej, na podanie jego imienia i lokalizacji w informacji, o której mowa w §9.
Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników wykorzystane są wyłącznie w zakresie
wskazanym w zdaniu poprzednim.
2. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko,
nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo,
adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, data
ważności dowodu osobistego, kto wydał dowód osobisty, adres e-mail, miejsce zamieszkania
(lokalizacja) na mapie google, wiek dzieci, imiona dzieci, zdjęcia (Uczestnika i jego dzieci).,
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania
ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o
ochronie danych osobowych.
5. Dane dotyczące Uczestnika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek
udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§12
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i/lub wadliwości nagród i/lub niewydania
nagrody mogą być zgłaszane na adres e-mail Organizatora: konkurs@mymamy.pl . Reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
reklamacja, rodzaj gry oraz dokładny opis nieprawidłowości przebiegu Konkursu i treść żądania
Uczestnika. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a odpowiedź jest wysyłana Uczestnikowi na adres e-mail Uczestnika, z którego wysłano
reklamację.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i/lub wadliwości nagród i/lub niewydania
nagrody powinny wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października
2016 roku.
3. Dane osobowe podane przy składaniu reklamacji przetwarzane będą wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Laureatom przysługuje prawo do wglądu, zmiany
oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora na zasadach określonych w

art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
5. Administratorem
danych
osobowych
Uczestników
jest
Organizator.
§13
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem internetowym
www.mymamy.pl i pod adresem Organizatora: ul. Czarnieckiego 24/3 25-132 Kielce.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym
niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej wskazanej w ustępie poprzednim. Zmiana
Regulaminu nie będzie powodować utraty lub ograniczenia praw nabytych przez Uczestników
Konkursu, ani zmieniać zasad Konkursu na niekorzyść Uczestników.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, z
zastrzeżeniem, że takie rozstrzygnięcie nie będzie powodować utraty lub ograniczenia praw
nabytych przez Uczestników Konkursu, ani zmieniać zasad Konkursu na niekorzyść
Uczestników.
4. Stosowna informacja w przedmiocie zmiany Regulaminu bądź rozstrzygnięć Komisji
Konkursowej, o których mowa w ust. 3, zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie
internetowej www.mymamy.pl.
5. Organizator oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczane w
materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych albo innych informacji
uniemożliwiających powiadomienie Laureata o wygranej i/lub wydanie przez Organizatora
nagród. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest
prawo polskie.
8. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.

