
REGULAMIN KONKURSU „Natura” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest "Brand Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Słowiczej 54a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd  

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199284 zwana dalej "Organizatorem". 

Koordynatorem głosowania jest Aleksandra Krzyżanowska, autor bloga 2smaki.pl 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 14 do 18 maja 2012 roku na łamach strony 

internetowej http://2smaki.pl/index.php/konkursy-akcje-eventy/zabawa-z-danka/ 

3. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. 

4. Nagrody w konkursie stanowią 3 książki kucharskie autorstwa Nigelli Lawson. 

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE „Natura” 

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na stałe na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki 

jakie określa ten Regulamin. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym, dane podane przez 

Uczestnika – w tym dane konieczne do identyfikacji uczestnika. 

6. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, firmy Danone i Blog Ninja. 

 

§3 PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe 

zadane na stronie: http://2smaki.pl/index.php/konkursy-akcje-eventy/zabawa-z-danka/ 

2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz 

3. W skład Jury wchodzić będzie Aleksandra Krzyżanowska właściciel strony internetowej 2smaki.pl  



4. Wyłonienie zwycięzców konkursu  nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu 

zakończenia konkursu. 

5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i poinformowania 

go drogą mailową o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres 

ola.cruz@2smaki.pl  następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres na terytorium Polski, na jaki ma zostać dostarczona nagroda 

6. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust.4 i 5 w 

określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. 

7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą na jego koszt. 

Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana 

przez zwycięzcę osobiście. Podczas  wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej 

odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja). 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Za przesłanie nagród konkursowych przesyłką pocztową poleconą, ich działanie oraz wszelkie 

skutki związane z ich użytkowaniem odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za użycie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać wyłącznie na piśmie 

wraz z uzasadnieniem do Koordynatora konkursu w terminie nie przekraczającym 7 dni - licząc od 

daty zakończenia konkursu (data stempla pocztowego). 

3. Reklamacje, o których mowa w §4 punkt 2, Organizator rozpatrzy w terminie do 30 dni od daty jej 

otrzymania. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997.(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).  Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych  przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozliczenia nagrody 

3. Uczestnik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w konkursie. 


