
Warszawa 1.02.2013
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Tatusiu! Rozkochaj w sobie Mamusie na Walentynki”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Jotnet zarejestrowana w Bydgoszczy, z siedzibą przy
ulicy Długiej 11/8, nazywana dalej organizatorem, a sponsorami nagród są: Katarzyna Łapacz
prowadząca Reh.Mama, właścielka firmy MW.FOTOGRAFIA, oraz właścicielka firmy
SABO DESIGN. 
1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się w dniach 02.02.2013 –
12.02.2013 r. 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 
2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium miasta
stołecznego Warszawy. 
2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora konkursu,
ani ich osoby bliskie. 

3. ZASADY
3.1. W dniach 1 lutego – 12 lutego 2013 r. (do godziny 23:59) uczestnicy konkursu przesyłają
na mail konkurs@sosrodzice.pl opis lub opis i zdjęcie zgłoszeniowe przedstawiające
pomysł/etap realizacji niespodzianki przygotowywanej dla kobiety, która jest matką lub
spodziewa się dziecka.   
3.2. Projekty uczestników mogą być publikowane na FB i udostępniane do wglądu
pozostałym uczestnikom. 
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konkursu zdjęć Użytkownika, który łamie
Regulamin Konkursowy lub narusza przyjęte powszechnie normy obyczajowe. 
3.4. Jedno zgłoszenie może być przesłane przez jedną osobę.
 3.5. Zwycięzcą konkursu zostanie 5 Uczestników, których projekty zostaną wybrane przez
jury złożone z osób wytypowanych przez Organizatora. 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
4.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13.02.2013 r na profilu sosrodzice.pl na
Facebook.com oraz na stronie WWW.sosrodzice.pl
4.2. W dniu 13.02.2013r do zwycięzców konkursu zostaną wysłane informacje
powiadamiające o zdobyciu nagrody wraz z prośbą o kontakt w celu ustalenia zasad odbioru
nagrody. Informacje zostaną wysłane na adres mailowy, z którego napłynęło zgłoszenie do
konkursu. 
4.3. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do
konkursu zdjęć na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych
należących do Organizatora. 

5. NAGRODA
5.1. Dwie pierwsze nagrody w konkursie stanowią Karta Podarunkowa na dwa zabiegi-
masaż/ masaż prenatalny ufunowana przez firmę Reh.Mama (rodzaj masażu, czas oraz
miejsce zabiegu na terenie miasta Warszawy do ustalane będzie indywidualnie pomiędzy
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Nagrodzonym a właścicielem firmy) oraz Karta Podarunkowa na sesję zdjęciową ufundowaną
przez MW.FOTOGRFIA (czas, miejsce na terenie Warszawy oraz charakter sesji ustalone
zostaną indywidualnie pomiędzy Nagrodzonym a właścicielem firmy). Czas realizacji
nagrody do 30 marca 2013 roku.
5.3. Dla kolejnych trzech osób przewidziano specjalnie spersonalizowany brelok z dowolnym
zdjęciem przesłanym przez Nagrodzonego. Fundatorem nagrody jest Sabo Design-
Rękodzieło Artystyczne. Rodzaj zdjecia oraz czas realizacji zamówienia zostaną ustalone
indywidualnie przez Nagrodzonych oraz właścicielkę firmy. 
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w
niniejszym Regulaminie. 
6.2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.com 
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z
nagrody z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących Uczestnika. Ponadto
odpowiedzialność za wady fizyczne nagród rzeczowych ponosi producent.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych
przez pocztę lub firmę kurierską.
6.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu. Na portalu mogą być
zamieszczone również skrócone informacje dotyczące Konkursu, mają one jednak wyłącznie
charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
6.6. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik
wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie
portal Facebook.com. 
6.7. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
6.8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego
przebiegiem. 
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