
Regulamin konkursu  
Podziel się parasolem 

1. Postanowienia ogólne 

 Organizatorem oraz fundatorem nagrody w Konkursie Podziel się 

parasolem jest blog www.mypresents.eu. 
 Konkurs rozpoczyna się dnia 30 października 2017 r. i trwa do 30 listopada 

2017 r. 
 Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem bloga www.mypresents.eu 

oraz fanpage’a MyPresents.eu na Facebooku. 

 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zasady konkursu  

 ZGŁOSZENIA KONKURSOWE 

 Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaproponowanie napisu, który – 

nadrukowany na parasol – zachęci nieznajomych do chronienia się pod 

tym parasolem. 

 Pomysły można zgłaszać na fanpage’u MyPresents.eu w komentarzach pod 

plakatem konkursowym lub pisząc na adres joanna@mypresents.eu . 

 Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie ich pomysłów (bez 

podawania danych osobowych) w komentarzu pod wpisem „Podziel się 

parasolem – prezent na deszczowe dni” na blogu www.mypresents.eu . 

 Jedna osoba może przesłać do Konkursu dowolną ilość zgłoszeń w postaci 

tekstów lub gotowych projektów napisu. 

 Uczestnicy Konkursu zachęcani są także do udostępnienia plakatu 

konkursowego na swojej osi czasu i zaproszenia swoich znajomych do udziału 

w Konkursie. 

 WYNIKI KONKURSU 

 Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u 

MyPresents.eu oraz w zakładce KONKURSY na blogu www.mypresents.eu w 

ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu. 

 Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która do czasu zakończenia konkursu 

zaproponuje najlepszy napis i spełni pozostałe warunki udziału w Konkursie. 
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 Zwycięski napis wybierze Organizator. 

 O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w formie 

odpowiedzi na komentarz na Facebooku lub mailowo. 

 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie podać 

swoje dane adresowe przez Facebooka lub przesłać je na adres e-mail: 

joanna@mypresents.eu w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o 

wygranej.  

 Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie własnego imienia 

i nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego na blogu www.mypresents.eu. 

 Zgłoszenia do Konkursu zrealizowane w sposób nieprawidłowy nie będą 

brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 

niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy 

internetowych czy systemu uczestnika. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie 

nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

 NAGRODA 

 Nagrodą w konkursie jest parasol z nadrukiem zwycięskiego 

projektu wykonanym przez firmę Fototrendy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykonawcy. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani 

utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn od siebie niezależnych. 

 Nagroda nieodebrana przepada. 

3. Dane osobowe 

 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator Konkursu. 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających 

z przeprowadzenia Konkursu. 
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