
REGULAMIN Konkursu Mamasy & 
Bąbel:

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczyKonkursu Mamasy & 
Bąbel, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest seriws mamasy.pl zwany 
dalej „Organizatorem”.
1.3. Konkurs odbywa się w terminie 10.01.2018 do 17.01.2018 
roku.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu 
trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3. niniejszego 
regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. 
za pośrednictwem strony internetowej www.mamasy.pl.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 
danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą 
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2.5. W razie wygranej osoba biorąca udział w konkursie wyraża 
zgodę na podanie danych do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, 
adres korespondencyjny oraz telefon). 

3 ZASADY KONKURSU
3.1. Tematem przewodnim Konkursu jest hasło: „Zabawne 
Bąble”.
3.2. Prace nadsyłane w formie pisemnej.
3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną wypowiedź 



pisemną polegającą na opisie zabawnej sytuacji z udziałem 
dziecka.
3.4. Opisy muszą być dostarczone w formie elektronicznej (e-
mail) lub komentarz na Facebooku pod postem konkursowym.
3.5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na 
późniejsze opublikowanie jego wypowiedzi (podpisane jedynie 
imieniem).
3.6. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace 
niespełniające warunków zawartych w wyżej wymienionych 
punktach.
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji 
przysłanych przez Uczestników wypowiedzi.

4 CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.2. Oceny prac dokona właściciel serwisu Mamasy.pl
4.3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i zastrzega 
możliwość przyznania dodatkowych nagród, przy czym 
minimalna pula określona przez organizatora nie ulegnie 
zmianie.
4.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 19.11.2018 na stronie 
www.mamasy.pl
4.6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. 
niniejszego regulaminu.

5. Wysyłka NAGRÓD 
5.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze 
zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni po zakończeniu 
konkursu i ogłoszeniu jego wyników.
5.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody drogą 
pocztową.
5.3. W wypadku braku kontaktu ze strony nagrodzonego w 
terminie do 14 dni od informacji o wygranej, nagroda 
przechodzi na własność Organizatora.

6POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża 
zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.



8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z 
ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883).
8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie 
www.mamasy.pl.
8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane 
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 
przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe 
ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
8.4a. Administratorem danych osobowych udostępnionych 
przez ww. osoby będzie Organizator.
8.4b. Po upływie 14 dni od informacji o wygranej dane osób 
biorących udział w konkursie zostaną wykasowane i nie będą 
przechowywane.
8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 
przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia 
wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a 
w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.


