
 

 

1. Informacje podstawowe 
 

1.1 Organizatorem konkursu jest firma Jotnet zarejestrowana w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy 

Długiej 11/8, nazywana dalej organizatorem. Sponsorem nagród jest właściciel marki Elfi, SANTA 

Piotr Zielawski, Rejtana 12, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361633278, nazywany dalej sponsorem. 

1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

1.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sosrodzice.pl. 

1.4 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia. 

1.5 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, współpracownicy oraz 

członkowie rodzin wymienionych wyżej osób. 

 

2. Założenia konkursu 
 

2.1 Konkurs przeprowadzany jest na platformie internetowej sosrodzice.pl. 

2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi na 

pytanie:  „Ile Twoje dziecko wie o Świętym Mikołaju? Jakie pytanie na temat Świętego Cię 

najbardziej zaskoczyło czy rozśmieszyło?” na adres konkurs@sosrodzice.pl w tytule „Elfi”.  

Zgłaszający, biorący udział w konkursie, posiada prawa autorskie do odpowiedzi. Odpowiedzi 

powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

2.3 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie odpowiedzi, wyłaniając z nich 5 

najciekawszych. 

2.4 Konkurs będzie trwał od dnia 4.12.2016 do 10.12.2016 (do godziny 24.00). Informacja o 

zakończeniu konkursu i laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej sosrodzice.pl do 

dnia 12.12. 2016. 

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi 

na ilość wysłanych zgłoszeń, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną 

informację na stronie internetowej. 

 

3. Zasady przeprowadzania konkursu 
 

3.1 Uczestnicy konkursu są identyfikowani na podstawie e-maila podawanych w trakcie wysyłania 

odpowiedzi konkursowych. 

3.2 Po zakończeniu konkursu jury składające się z osób wskazanych przez organizatora wybierze 5 

odpowiedzi, których Autorzy zostaną obdarowani kodami uprawniającymi do odebrania video od 

Świętego Mikołaja ze strony listymikołaja.pl. Kody uprawniają do odebrania video do jednego 

dziecka lub rodzeństwa. Kody tracą ważność 31 grudnia o północy. 

3.3 Laureaci zostaną poinformowani o wygranych na platformie konkursowej – stronie 
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www.sosrodzice.pl oraz drogą e-mailową. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach na stronie 

internetowej www.sosrodzice.pl oraz odpowiedzi konkursowych, na co uczestnicy – 

przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę. 

 

4. Wysyłka nagród 
 

4.1 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i poprzez ogłoszenie wyników na 

stronie www.sosrodzice.pl. 

4.2 Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Nie ma również możliwości 

wyboru wygranej. 

 

 

5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 

konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których zdarzeń tych nie można 

było przewidzieć lub im zapobiec. 

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody Uczestnikowi, który podał 

błędne lub niepełne dane adresowe. 

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i ewentualne opóźnienia 

powstałe z jej winy. 

5.4. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

5.5 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

5.6 Adresem e-mail właściwym do przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest 

adres konkurs@sosrodzice.pl. 

5.7 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i 

akceptuje warunki konkursu.

 


