
REGULAMIN KONKURSU „Jak powinna wyglądać dieta ciężarnej?” 

 

                       

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”  okre la warunki uczestnictwa i zasady  na jakic  od ywa się 

konkurs pod nazwą – „Jak powinna wyglądać dieta ciężarnej?” (dalej „Konkurs” .  onkurs od ywa się 

zgodnie z postanowieniami  egulaminu oraz powszec nie o owiązującymi przepisami prawa. 

 .  rganizatorem  onkursu jest  ar uard  edia  olska  p. z o.o. w restrukturyzacji   l. Jerozolimskie 1     

  -     arszawa   ąd  ejonowy dla  .  t.  arszawy w  arszawie       ydzia   ospodarczy  rajowego 

 ejestru  ądowego    : 0000004199, NIP: 522-005-96-8    E  N:  1  79  7   apita  Zak adowy:       

       z . (dalej „Organizator” .  

 .  onkurs od ywa się na terenie  zeczypospolitej  olskiej i jest kierowany wy ącznie do użytkownik w sieci 

Internet. 

 .  dwo anie  onkursu lu  skr cenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez 

 rganizatora  z tym zastrzeżeniem  że odwo anie  onkursu może nastąpić wy ącznie w okresie przed datą 

rozpoczęcia  onkursu wskazaną poniżej.   odwo aniu  onkursu lu  jego skr ceniu  rganizator powiadomi 

poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie https://supermamy.papilot.pl/.  

7.  elem  onkursu jest umożliwienie  czestnikom  onkursu zdo ycia nagr d przewidzianyc  w  onkursie. 

8.  artnerem  onkursu  oraz fundatorem nagr d jest Femaltiker (dalej „Partner” . 

9.  egulamin  onkursu jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 

 

II Uczestnicy Konkursu 

1.  dzia  w  onkursie jest nieodp atny i do rowolny. 

 .  rawo udzia u w  onkursie przys uguje wy ącznie oso om  kt re spe niają wszystkie warunki 

uczestnictwa w Konkursie, wskazane w tre ci  egulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w 

 onkursie zgodnie z  egulaminem (dalej „Uczestnik” . 

 .    onkursie mogą uczestniczyć wy ącznie oso y  zyczne p ci że skiej   ędące konsumentami w 

rozumieniu art. 221   odeksu cywilnego - kt re zapozna y się z niniejszym  egulaminem  spe niające w 

momencie wzięcia udzia u w  onkursie  ącznie następujące warunki: 

a) uko czy y 18 rok życia; 

b) posiadają pe ną zdolno ć do czynno ci prawnyc ;  

c) posiadają dostęp do Internetu; 

d) posiadają konto na portalu  ace ook, zarejestrowane na swoje rzeczywiste dane osobowe. Konto 

 czestnika nie może  yć prowadzone wy ącznie lu  w przeważającej czę ci na potrze y udzia u w 

konkursach lub akcjach promocyjnych; 

e) posiadają miejsce zamieszkania na terenie  olski –  onkurs przeznaczony jest wy ącznie dla os   

zamieszkującyc  na terenie  zeczpospolitej  olskiej; 

f) zaakceptowa y  egulamin. 

https://supermamy.papilot.pl/


 .    onkursie nie mogą  rać udzia u pracownicy  rganizatora lu  oso y  ędące stronami um w 

cywilnoprawnyc  zawieranyc  przez  rganizatora  dotyczącyc   wiadczenia na rzecz  rganizatora lu  

jakic kolwiek us ug lu  wykonywania na rzecz  rganizatora jakiegokolwiek dzie a  a także cz onkowie ic  

rodzin.  rzez cz onk w rodziny rozumie się: wstępnyc   zstępnyc   rodze stwo  ma żonk w  rodzic w 

ma żonk w i oso y pozostające w stosunku przysposo ienia. 

 .  rganizator ma prawo wykluczyć  czestnika z udzia u w  onkursie w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia pos ugiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika  

prowadzenia konta wy ącznie  lu  w przeważającej czę ci na potrze y udzia u w konkursac  lu  akcjac  

promocyjnyc   pr  y wp ywania na wyniki  onkursu lu  naruszenia przez niego warunk w  egulaminu lu  

zasad fair play.  ykluczenie  czestnika może nastąpić w każdym etapie trwania  onkursu i o ejmuje 

r wnież prawo do poz awienia  czestnika nagrody.  czestnik ma prawo z ożenia reklamacji zgodnie z 

Regulaminem. 

III Okres trwania 

1.  onkurs zostanie og oszony na profilu na @supermamypl prowadzonym na portalu Instagram  poprzez 

publikacje posta konkursowego i zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu Instagram (dalej 

„Portal”  w ramach posta konkursowego. 

2. Konkurs trwa od 20.09.2021 r. do 26.09.2021, do godz. 22:00 (dalej „Okres trwania Konkursu” . 

Najp źniej do    wrze nia 2021 r. do godz.: 23:59:59  na zasadac  okre lonyc  w  egulaminie  nastąpi 

wy onienie 3 zwycięzc w  onkursu (dalej oso no „Laureat Konkursu” lu   ącznie „Laureaci Konkursu” . 

 

IV Przebieg Konkursu 

1.   celu wzięcia udzia u w  onkursie   czestnik o owiązany jest w  kresie trwania  onkursu, do 26 

wrze nia    1 r. przes ać na maila: supermamy@marquard.pl odpowiedź na pytanie konkursowe: Jak 

 y  ąd     j  d       c ąży? J k  ądz  z, cz        m ż       j z br k ąć? 

 . Zg oszenia niekompletnie (tj. niezawierające kt regokolwiek z wymaganyc   egulaminem element w  

nie  ędą  rane pod uwagę przez  omisję  onkursową.  

 .  rawid owe dokonanie Zg oszenia r wnoznaczne jest z akceptacją postanowie   egulaminu przez 

 czestnika   ez konieczno ci sk adania odrę nyc  o wiadcze  w tym przedmiocie i jest r wnoznaczne ze 

z ożeniem przez  czestnika następującyc  o wiadcze  i  zezwole : 

  czestnik zapozna  się z  egulaminem  onkursu i akceptuje jego tre ć w ca o ci  

 Uczestnik udziela Marquard Media Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji zezwolenie, 

stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w związku z udzia em w 

Konkursie „ k ra  ezpieczna podczas opalania”  na koncie Organizatora na Portalu pod 

nazwą https://www.instagram.com/supermamypl/, a także na innych  polach eksploatacji 

wskazanych w Regulaminie; 

 Zg oszenie stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej tw rczo ci  czestnika   czestnik 

dysponuje wszelkimi prawami do Zg oszenia i nie są one w żaden spos   ograniczone ani 

o ciążone na rzecz os   trzecic . 

 

https://www.instagram.com/supermamypl/


 .  po r d prawid owo i kompletnie dokonanyc  Zg osze    omisja  onkursowa (zdefiniowana w dalszej 

czę ci  egulaminu  wy ierze 10 prac (a tym samym dokona wy oru  aureat w  onkursu  na podstawie 

oceny Zg oszenia pod kątem:  

a) zgodno ć przes anej pracy z tematem  onkursu  

b) atrakcyjno ci kompozycji  

c) oryginalno ć  

d) kreatywno ć  

e) tw rczego konceptu pracy autora. 

 . Zg oszenie  czestnika w ramac   onkursu nie może naruszać o owiązującyc  przepis w prawa ani praw 

os   trzecic   w szczeg lno ci: 

a) za ronione jest zamieszczenie tre ci o c arakterze o raźliwym, wulgarnym, oszczerczym, 

ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz tre ci  kt re mog y y godzić w do re imię czy  onor innej 

osoby; 

b) za ronione jest zamieszczenie tre ci zac ęcającyc  do dyskryminacji czy nienawi ci wo ec oso y 

czy os   ze względu na ic  poc odzenie  tożsamo ć etniczną  narodowo ć  rasę czy wyznanie; 

c) za ronione jest zamieszczenie tre ci stanowiącyc  groź y wo ec oso y czy grupy os  ; 

za ronione jest zamieszczenie tre ci o c arakterze pornogra cznym czy pedo lskim ani 

jakichkolwiek  

d) innyc  tre ci  kt re powszec nie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralno ci; 

e) za ronione jest zamieszczenie tre ci zac ęcającyc  do pope nienia wykroczenia  przestępstwa czy 

aktu 

f) terroryzmu;  

g) za ronione jest zamieszczenie tre ci o c arakterze politycznym; 

h) zabronione jest zamieszczenie tre ci promującyc  towary uzyskane w spos   nielegalny; 

i) za ronione jest zamieszczenie tre ci  kt re mog y y naruszać prawa os   trzecic   w tym prawa do 

znak w towarowyc  czy c ronionyc  sym oli, prawa autorskie czy prawa osobiste; 

j) zabronione jest zamieszczenie tre ci promującyc  dzia ania lu  produkty podmiot w 

konkurencyjnych w stosunku do Organizatora. 

 .   przypadku naruszenia kt regokolwiek z powyższyc  postanowie    czestnik zo owiązuje się ponie ć 

wszelkie konsekwencje z tego wynikające.   szczeg lno ci  rganizator ma prawo wykluczyć  czestnika, 

zgodnie z postanowieniem II ust. 5 Regulaminu Konkursu. 

7.  ażdy  czestnik może zamie cić w ramac   onkursu jedno Zg oszenie.   przypadku  gdy  czestnik 

zamie ci więcej niż jedno Zg oszenie   rganizator weźmie pod uwagę Zg oszenie opu likowane 

najwcze niej. 

8. Z tytu u udzielenia licencji  o kt rej mowa w sekcji V ust. 1  egulaminu  w tym za korzystanie przez 

 rganizatora z nades anego Zg oszenia  w tym w szczeg lno ci wynagrodzenia za rozpowszec nianie 

Zg oszenia na  ortalu oraz za inne przypadki pu licznego udostępniania Zg oszenia w ca o ci lu  czę ci  w 

tym za udostępnianie Zg oszenia w  czestnikowi nie przys uguje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa 

otrzymania Nagrody. 

V  r     u  r k   d  Z ł  z     

1. Z c wilą opu likowania przez  czestnika na Portalu Zg oszenia (dalej „U   r”   stanowiącego utw r w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 



poz.   1 z p źn. zm    czestnik udziela  rganizatorowi nieodp atnej  niewy ącznej  wraz z prawem do 

udzielania su licencji   ez ogranicze   terytorialnyc   licencji uprawniającej  rganizatora do korzystania z 

 tworu przez okres   (s ownie: pięciu) lat na wszelkic  znanyc  polac  eksploatacji utworu  w szczeg lno ci 

na następującyc  polac  eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek tec niką egzemplarzy  tworu  w tym tec niką drukarską  

reprogra czną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową  niezależnie od standardu, systemu i 

formatu; 

b) wprowadzenie  tworu do o rotu  użyczanie i najem orygina u lu  egzemplarzy  tworu; 

c) wprowadzenie  tworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerac  oraz wprowadzanie do 

sieci multimedialnej w tym  nternetu  a także sporządzanie kopii takic  zapis w; 

d) wykorzystanie do cel w marke ngowyc   w tym reklamy  promocji  oznaczenia lu  identy kacji 

 rganizatora  o ejmuje to r wnież utrwalanie i zwielokrotnianie poligra czne oraz wykorzystanie 

tyc  utrwale   utrwalanie audiowizualne dowolną tec niką niezależnie do standardu  systemu i 

formatu  nadanie za pomocą wizji lu  fonii przewodowej lu   ezprzewodowej przy pomocy 

dowolnyc   rodk w tec nicznyc   w tym nadawanie za po rednictwem satelity  nagrywanie na 

urządzeniac  s użącyc  do wielokrotnego odtwarzania za pomocą no nik w dźwięku i o razu  w 

tym powielania  rozpowszec niania i odtwarzania nagra , przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie 

w audycjac  w  rodkac  masowego przekazu  po utrwaleniu na no nikac  dźwięku lu  o razu  

pu liczne wykonanie  wystawienie  wy wietlenie  odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie  a 

także pu liczne udostępnianie w taki spos    a y każdy m g  mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale 

komunikacji publicznej; 

2. Z c wilą Zg oszenia   czestnik uprawnia  rganizatora do udzielania dalszyc  zg d i zezwole   a także 

dalszych licencji do Utworu. 

 

VI Komisja Konkursowa 

1.  elem zapewnienia prawid owej organizacji i prze iegu  onkursu  a w szczeg lno ci w celu dokonania 

oceny Zg osze  oraz w celu wy onienia  aureat w  onkursu   rganizator powo a  omisję  onkursową. 

 .   sk ad  omisji wejdą   oso y wy onione przez  rganizatora. 

 .  ecyzje podjęte przez  omisję są ostateczne. 

 

VII Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie są 3 zestawy. Za zajęcie pierwszego miejsca: poduszka/rogal do spania i karmienia 
p  r  ą  LANTULE + z      F m    k r (2  p k      ). Z  z jęc   2   3 m  j c : po 4 opakowania 
Femaltiker 

 a o ć o warto ci nieprzekraczającej 1   z  (s ownie: jeden tysiąc z otyc , 00/100  (dalej „Nagroda” .  ażdy 
 aureat  onkursu otrzymuje wy ącznie 1 (jedną  Nagrodę.  rganizator nie przewiduje innyc  nagr d w 
Konkursie dla pozosta yc   czestnik w. 

2. Uczestnik zostanie powiadomiony o Nagrodzie przez wiadomo ć prywatną wys aną przez  rganizatora za 

po rednictwem  ortalu. 



 .  zczeg  y przyznania Nagrody zostaną ustalone za po rednictwem wiadomo ci prywatnej w  ortalu lu  za 

po rednictwem korespondencji e-mail. W przypadku wysy ki Nagrody pocztą lu  kurierem   aureat 

 onkursu może  yć proszony o podanie adresu do korespondencji. 

 .  aureatom  onkursu nie przys ugują roszczenia do zastrzegania szczeg lnyc  w a ciwo ci nagr d  

wymiany na ic  r wnowarto ć   pieniężną  zmiany na inną nagrodę ani uprawnienia co do przekazania 

nagrody innej osobie. 

 .  rganizator o wiadcza  iż nagrody zostaną wydane zgodnie z o owiązującymi przepisami prawa 

podatkowego.  elem poinformowania  czestnik w o zagadnieniac  prawnopodatkowyc  związanyc  z 

wygraną w konkursie   rganizator wskazuje niniejszym  iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia    lipca 

1991 r. o podatku doc odowym od os    zycznyc  (dalej „PIT”  z tytu u wygranyc  w konkursac  

uzyskanyc  w pa stwie cz onkowskim  nii Europejskiej po iera się zrycza towany podatek w wysoko ci 1  

  wygranej lu  nagrody.  ając na uwadze  że warto ć Nagrody nie przekroczy       z  (s ownie: dwa 

tysiące z otyc ), podlega ona zwolnieniu z opodatkowania, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 PIT. 

5. Uczestnik uprawniony do Nagrody traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: 

odm wi przyjęcia Nagrody  kontakt z  czestnikiem nie  ędzie możliwy z przyczyn leżącyc  po jego stronie  

tj. w szczeg lno ci w razie nieuzyskania przez  rganizatora odpowiedzi od  czestnika w terminie trzec  dni 

od poinformowania go o Nagrodzie zgodnie z ust.   powyżej, 

 czestnik nie spe nia warunk w  egulaminu uprawniającyc  go do wzięcia udzia u w  onkursie lu  

otrzymania Nagrody, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w oparciu o postanowienia Regulaminu. 

 . Nagroda niewydana w  onkursie z przyczyn niezależnyc  od  rganizatora   ądź taka  co do kt rej  aureat 

 onkursu utraci  prawo z przyczyn wskazanyc  w  egulaminie  onkursu  pozostanie do dyspozycji 

Organizatora. 

 

VIII Dane osobowe 

1.  dministratorem danyc  oso owyc   czestnik w jest  ar uard  edia  olska  p. z o.o. w 

restrukturyzacji z siedzi ą w  arszawie (  -     przy  l. Jerozolimskie 1    zarejestrowana przez  ąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w  arszawie       ydzia   ospodarczy  rajowego  ejestru  ądowego pod 

numerem            199 (dalej „Administrator” .  

 . Niniejszy  zia  V     egulaminu stanowi spe nienie o owiązku  dministratora  o kt rym mowa w art. 1  

 ozporządzenia  arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

oc rony os   fizycznyc  w związku z przetwarzaniem danyc  oso owyc  i w sprawie swo odnego 

przep ywu takic  danyc  oraz uc ylenia dyrektywy 9 /  / E (dalej „RODO” . 

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane  czestnik w: imię i nazwisko  nazwa profilu w 

portalu spo eczno ciowym Facebook, adres e-mail  wizerunek oraz  w razie wysy ki nagrody pocztą  adres 

korespondencyjny (dalej  ącznie: „D   ” .   zakres  anyc   ędą wc odzi y także inne dane oso owe  jeżeli 

 ędą udostępnione w ramac  profilu  czestnika w portalu spo eczno ciowym Facebook. 

 .  dministrator przetwarza  ane w zakresie niez ędnym do przygotowania i realizacji  onkursu  zgodnie z 

niniejszym  egulaminem  tj. w celu weryfikacja Zadania  ustalenia wynik w  onkursu  wydania Nagr d  

og oszenia wynik w  onkursu  realizacji uprawnie   dministratora wynikającyc  z postanowie  licencji o 

kt rej mowa w sekcji V  egulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.  



 .  ane  czestnik w  kt rzy nie zostali  aureatem  onkursu  zostaną usunięte lu  zanonimizowane po 

okresie licencji wskazanej w sekcji V ust. 1  egulaminu.  p yw powyższego terminu nie poz awia prawa do 

z ożenia reklamacji lu  zg oszenia roszcze  w innym try ie.   takim jednak wypadku oso a sk adająca 

reklamację  ędzie zo owiązana do wykazania samodzielnie wszystkic  okoliczno ci  na kt ryc  opiera swoje 

twierdzenia. 

 .  ane  aureata  onkursu zostaną usunięte lu  zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym – z 

wy ączeniem  anyc   kt re  ędą niez ędne w celu spe nienia o owiązk w prawnyc  ciążącyc  na 

Administratorze (przyznanie lub realizacja nagrody zgodnie z Regulaminem, przepisy podatkowe, ew. 

roszczenia dotyczące gwarancji  rękojmi .  ane  aureata  onkursu mogą  yć przetwarzane d użej niż to 

wynika z punk w poprzedzającyc   jeżeli  ędzie to niez ędne dla rozpatrzenia innej niż reklamacja formy 

roszcze  zg oszonyc  przez  aureata  a także na potrze y ewentualnyc  postępowa  sądowyc  lu  

administracyjnych. 

7.  ane są c ronione  rodkami tec nicznymi i organizacyjnymi  a y zagwarantować odpowiedni poziom 

oc rony  zgodnie z o owiązującymi przepisami.  

8. Na potrze y realizacji  onkursu   ane  czestnik w  ędą udostępniane następującyc  kategoriom 

podmiot w. Oraz podmiotom  wiadczącym us ugi wsparcia tec nicznego dla oprogramowania  w kt rym 

przec owywane są  ane. 

9. Administrator pozyskuje  ane  czestnika  ezpo rednio od  czestnika. 

1 .  odstawą przetwarzania  anyc   czestnik w wynikającego z uczestnictwa w  onkursie jest  art.   ust. 1 

pkt   i c   g lnego  ozporządzenia o  c ronie  anyc   so owyc  z dnia  7 kwietnia   1  r. (      – tj. 

realizacja uprawnie   dministratora wynikającyc  z postanowie  licencji o kt rej mowa w  ziale V ust. 1 

 egulaminu oraz spe nienie o owiązk w prawnyc  związanyc  z organizacją  onkursu  przyrzeczeniem i 

wydaniem Nagrody oraz innyc  przepis w prawa np. prawa podatkowego oraz art. 9 ust. 2 lit. e) w zakresie 

danyc  szczeg lnej kategorii upu licznionyc  przez  czestnika w związku z udzia em w  onkursie. 

11.  czestnikom przys uguje prawo do: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych 

danych i ewentualnych odbiorcach danych. 

 żądania skorygowania nieprawid owyc   anyc  lu  uzupe nienia niekomplenyc   anyc   

 żądania usunięcia lu  ograniczenia przetwarzania  anyc  - przy czym żądanie zostanie 

spe nione  jeżeli spe nione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania  

 z ożenia sprzeciwu wo ec przetwarzania  anyc  ( czestnik w  na podstawie art.   ust. 1 lit. f  

RODO, 

 przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie  anyc  od  dministratora formacie umożliwiającym 

ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

 z ożenia skargi do organu nadzorczego  -  rezesa  rzędu  c rony  anyc   so owyc   ul.  tawki 

2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia  że  ane są przetwarzane sprzecznie z 

prawem. 

1 .  szelkie wnioski  pytania i żądania związane z przetwarzaniem  anyc  powinny  yć kierowane na 

adres: al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa 



1 .  odanie  anyc  ma c arakter do rowolny  ale jest niez ędne do udzia u w  onkursie  w tym do 

otrzymania ewentualnej nagrody 

14. Podanie Danyc  jest do rowolne  ale jest niez ędne do udzia u w  onkursie  w tym do otrzymania 

Nagrody. 

 

       ęp       r k  m cyj   

1.  szelkie reklamacje związane z  onkursem należy zg aszać wraz z uzasadnieniem do  rganizatora  na 

podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: supermamy@marquard.pl najp źniej do 

   dni od daty zako czenia  onkursu.  eklamacje z ożone po tym terminie nie  ędą rozpatrywane. 

Zg oszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres  czestniczki  na kt ry  rganizator prze le informacje 

o rozstrzygnięciu reklamacji. 

 .  eklamacje związane z  onkursem rozstrzyga  omisja  prawdzająca w sk adzie:  rzewodniczący  Zastępca 

 rzewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca 

powo ywana jest przez  rganizatora.   sk ad  omisji  prawdzającej nie może wc odzić żadna z os   

wc odząca w sk ad  omisji  onkursowej. 

 .  ecyzja  omisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przys uguje od niej odwo anie. Po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego  czestniczce przys uguje prawo do doc odzenia 

nieuwzględnionyc  roszcze  na drodze postępowania sądowego. 

 .  k adający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najp źniej w 

ciągu 1  dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez  omisję  prawdzającą. 

 

                        

1.  rganizator zastrzega so ie prawo wery kacji  czy  czestnicy  iorący udzia  w  onkursie spe niają 

warunki okre lone w  egulaminie. Postanowienia Regulaminu są wy ączną podstawą prowadzenia 

Konkursu. 

 .  prawnienia na yte przez  czestnik w w związku z udzia em w  onkursie nie mogą  yć przeniesione na 

osoby trzecie bez zgody Organizatora. 

 .  egulamin  onkursu jest dostępny na stronie internetowej https://supermamy.papilot.pl/ oraz do wglądu 

w siedzibie Organizatora. 

 .  onkurs nie jest w żaden spos   sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Instagram ani 

przez portal Facebook. Uczestnik przystępując do  onkursu zwalnia serwisu Instagram oraz Facebook z 

odpowiedzialno ci związanej z prowadzonym  onkursem. 

 .  rawem w a ciwym dla rozstrzygania wszelkic  spor w związanyc  z  egulaminem jest prawo polskie. 

 .  rganizator zastrzega so ie prawo do zmiany  egulaminu  przy czym zmiany nie mogą wp ynąć na prawa 

na yte przez  czestnik w przed zmianą  egulaminu.   przypadku zmiany  egulaminu  rganizator 

opu likuje informację na  ortalu na pro lu https://www.instagram.com/supermamypl/ oraz na stronie 

internetowej https://supermamy.papilot.pl/ 

https://supermamy.papilot.pl/
https://www.instagram.com/supermamypl/
https://supermamy.papilot.pl/

