
I. Warunki Ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą przy ulicy Ks. Konstantego 

Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933. 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie państwa 

polskiego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem wyrażenia przez 

rodziców lub opiekunów prawnych pisemnej zgody. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się w dniu 30 

czerwca 2014 roku. 

II. Zasady konkursu 

1. Nagrodami w konkursie jest książka pt. „10 niesamowitych przygód Neli” oraz rabat w wysokości 

15% na zakupy w sklepie internetowym Greenstory.pl.  

2. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: 

a) Proszę podać przynajmniej 5 krajów, do których podróż odbyła Nela? 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest kliknięcie „Lubię to” na stronie portalu 

Wroclawianin.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/wroclawianinpl. 

4. Odpowiedzi należy wysyłać w dniu 30 czerwca po godzinie 12.00 w południe na adres e-

mailowy: ewa@grupadobrychmediow.pl.  

5. Szansę na wygraną książki ma osoba, która jako pierwsza wyśle e-mail z poprawnymi 

odpowiedziami w dniu 30 czerwca po godz. 12.00 w południe. Decydujący jest termin 

otrzymania odpowiedzi na komputerze organizatora – największe szanse mają te osoby, które 

wyślą swoje e-maile nie o 12.00, ale tuż po 12.00 i jak najbliżej tej godziny.  

6. Uwaga – w naszym konkursie nie ma przegranych. Jeśli ktoś nie wygra książki, to otrzyma rabat 

15% na zakupy w sklepie internetowym Greenstory.pl. Kwota rabatu nie może przekroczyć 760 

zł.  Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zakupów z tego samego konta mailowego, z 

jakiego wzięło się udział w konkursie. Rabat ważny jest 60 dni od daty przysłania swojego 

zgłoszenia na konkurs.  

7. W treści nadsyłanych e-maili z odpowiedziami powinny znaleźć się: 

a) Prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

b) Adres konta na Facebooku Uczestnika konkursu. 

c) Imię i nazwisko Uczestnika. 

8. Zgłoszenia na konkurs należy wysyłać na adres: ewa@grupadobrychmediow.pl. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z prawidłowymi odpowiedziami i listą osób nagrodzonych 

zostanie opublikowane na łamach portalu Wroclawianin.pl do dnia 3 lipca 2014 r. Poza tym 

każda osoba, która zwycięży będzie poinformowana o wygranej za pomocą poczty 

elektronicznej.  
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10. W przypadku kiedy osoba, która wygrała nie odpowie na wiadomość mailową informującą o 

wygranej w ciągu 7 dni od daty wysłania, to nagroda przepada. W takim przypadku nagroda 

przyznawana jest innej osobie z danego dnia – zgodnie z zasadami. 

11. Wysłanie zgłoszenia na niniejszy konkurs równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu oraz 

warunkami Uczestnictwa w konkursie.  

III. Dane osobowe  

1. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w rozumieniu ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, 

poz. 833) przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców 

oraz  przyznania nagród, a następnie ich dostarczenia Uczestnikom.   

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 1 polega także na opublikowaniu na stronach 

portalu Wroclawianin.pl imienia i nazwiska Uczestnika. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do 

wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia. 

3. Podanie danych stanowi działania dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje niemożność 

wzięcia udziału w konkursie i uzyskania nagrody. Adres e-mailowy, z którego Uczestnicy wysyłają 

swoje zgłoszenia może być wykorzystany przez Organizatora konkursu w późniejszym terminie w 

celach informacyjnych i promocyjnych. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Nagrody w postaci książek zostaną wysłane za pomocą przesyłki pocztowej w terminie 7 dni od 

daty powiadomienia uczestnika o wygraniu nagrody. Wiadomości e-mailowe z informacją o 

przyznaniu rabatu na zakupy zostaną wysłane w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagrody przez Uczestnika z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika.   

3. Wygrane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody niż te, które zostały przewidziane w 

konkursie lub na ich równowartość pieniężną. 

4. Nagrody wysyłamy tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić trudności w przeprowadzeniu 

konkursu wynikające z przyczyny niezależne typu przypadki losowe itp.  


