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Regulamin konkursu „Przebranie dla chłopca” 

 
 
1. Organizatorem konkursu „Przebranie dla chłopca” (zwanego dalej Konkursem) jest Centrum 
Edukacyjne BLIśEJ PRZEDSZKOLA z siedzibą w Krakowie, 31-437 ul. Józefa Kostrzewskiego 17, 
właściciela serwisu www.blizejprzedszkola.pl (zwane dalej Centrum) 
 
2. Konkurs trwa w dniach 28 grudnia 2009  - 18 stycznia 2010. Treść konkursu w czasie jego 
trwania dostępna jest w serwisie www.blizejprzedszkola.pl w dziale „Konkursy” 
 
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uŜytkownicy serwisu www.blizejprzedszkola.pl, którzy 
wypełnią formularz konkursowy dostępny na stronie konkursu, w szczególności: 
a) Prześlą propozycję przebrania dla chłopca na bal karnawałowy 
b) Zamieszczą imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo 
c) Zaznaczą pola o akceptacji Regulaminu oraz wyraŜenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie 

danych osobowych przez Centrum, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyraŜenie zgody na otrzymywanie od 
Centrum korespondencji elektronicznej związanej z Konkursem i działaniami marketingowymi, na 
zasadach zgodnych z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a uczestnikowi przysługuje prawo do 
wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli jego danych osobowych. Niepodanie danych lub prośba o ich 
usunięcie powoduje wykreślenie z listy uczestników Konkursu, a tym samym uniemoŜliwia wzięcie 
udziału w Konkursie. 
 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które spełnią warunki określone w punkcie 
3a), 3b) oraz 3c) 
 
6. W Konkursie nagrodzonych zostanie 10 uczestników. O tym, komu zostaną przyznane nagrody, 
zadecyduje Centrum, wyłaniając autorów 10 najciekawszych wg Centrum odpowiedzi. 
 
7. Decyzja Centrum, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna. Centrum zastrzega sobie prawo usuwania lub wykluczenia zgłoszeń będących wynikiem 
działania oprogramowania automatycznie oddającego odpowiedzi. Eliminowani uczestnicy nie będą 
informowani o podjętej przez organizatora decyzji o usunięciu lub wykluczeniu.  
 
8. Specyfikacja nagród przeznaczonych dla zwycięzców znajduje się w treści ogłoszenia Konkursu. 
Nagrody dla Zwycięzców zapewnia firma Egmont Polska Sp. z o. o.  
 
9. Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenie gotówkowe.  
 
10. Jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł i jest wolna od podatku dochodowego. 
 
11. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niebędące pracownikami ani 
współpracownikami Centrum. 
 
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. Lista osób 
nagrodzonych zostanie równieŜ opublikowana na stronach www.blizejprzedszkola.pl 
 
13. KaŜdy Zwycięzca konkursu, zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, adresu 
korespondencyjnego, adresu e-mail, celem ustalenia jego toŜsamości i wydania lub doręczenia 
nagrody. Odmowa podania w/w danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.  
 
14. Nagrody przesłane zostaną pocztą (przesyłką poleconą ekonomiczną) na adres korespondencyjny 
otrzymany od Zwycięzców.  
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15. W przypadku nie otrzymania przez Centrum potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody Zwycięzcą 
zostanie kolejna osoba wyznaczona przez Centrum, która spełni warunki opisane w punkcie 5.  
 
16. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę 
przesyłek wysyłanych w jego imieniu w związku z Konkursem. 
 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych uniemoŜliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody. 
 
18. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie 
pisemnej, listem poleconym na adres: Centrum Edukacyjne BLIśEJ PRZEDSZKOLA, z siedzibą ul. 
J.Kostrzewskiego 17, 30-437 Kraków z dopiskiem „Konkurs: Quiz z KsięŜniczkami Disneya”: 
a) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, nr tel. oraz 

dokładny powód reklamacji 
b) Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania. 
c) W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania 

Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Organizatora zajęte po 
rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne. 

d) Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od dnia 
zakończenia Konkursu. 
 

19. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
20. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 28 grudnia 2009 i obowiązuje do dnia 18 stycznia 2010r. 
 
21. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Regulaminu Konkursu  
 
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym 
bezzwłocznie poinformuje Uczestników umieszczając nową jego wersję na stronach serwisu 
www.blizejprzedszkola.pl  
 
23. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony 
wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych portalu 
www.blizejprzedszkola.pl oraz w siedzibie Centrum. 
 
24. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu naleŜy kierować na adres e-mailowy: 
konkurs@blizejprzedszkola.pl  
 


