
REGULAMIN KONKURSU 
„Pieluszkowe Historie” 

 
§ 1 Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Pieluszkowe Historie” (zwanego dalej 
„Konkursem”) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem 
reklamacyjnym (dalej „Regulamin”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o. o.,  z siedzibą w Warszawie (02-
675), przy ul. Wołoskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000319751, REGON 141655306, NIP 7010157913, kapitał zakładowy 5.332.600 zł (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na fanpage’u 
Enfamil Polska: https://www.facebook.com/EnfamilPolska/.  

4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

5. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.  

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem 
społecznościowym Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. 
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego 
Facebook®.  
 

§ 2 Czas trwania Konkursu 
 

1. Konkurs trwa od 2.06.2021 roku do 14.06.2020 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i tylko w tym okresie 
można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.  

2. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona w postaci posta konkursowego na fanpage’u Enfamil 
Polska: https://www.facebook.com/EnfamilPolska/ w terminie nie później niż do 30.06.2021r. Lista 
Zwycięzców będzie wskazywała Zwycięzców poprzez nick, którym Zwycięzca posługuje się na swoim profilu 
Facebook.  

 
§ 3 Komisja konkursowa 

 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania 
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru 
Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).  
 
2. W skład Komisji wejdą 3 (trzy) osoby wskazane przez Organizatora.  
 

§ 4 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki (dalej 
„Uczestnicy”):  

a) zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia,  

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,  



d) odpowiedziały na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym,  

f) zaakceptowały Regulamin.  

3. W Konkursie nie może brać udziału:  

a) Osoba, która świadczy pracę na rzecz Enfamil lub Organizatora lub jego podwykonawców zaangażowanych 
w organizację Konkursu, na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło 
lub na podstawie innej umowy;  

b) Członkowie rodzin, osób o których mowa w pkt a powyżej tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 
rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba spełniająca wymagania wskazane w ust. 2 i nie podlegająca 
wyłączeniem, o których mowa w ust. 3 powyżej, która łącznie spełnia następujące warunki:  

a) posiada konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu 
Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe,  

b) wykona zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jaka była najciekawsza 
sytuacja, w której zmieniałaś/zmieniałeś pieluszkę?” (dalej “Zadanie Konkursowe”);  

c) prześle, przy wykorzystaniu własnego Profilu, Zadanie Konkursowe do Organizatora za pośrednictwem 
komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u Enfamil Polska: 
https://www.facebook.com/EnfamilPolska/ lub w formie reklamy na serwisie społecznościowym Facebook.   
 
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego Profilu w serwisie 
Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych Zadań Konkursowych 
w imieniu osób trzecich, w tym za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach 
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu Nagrody w 
Konkursie.  
 
6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedno Zadanie Konkursowe w Konkursie i nie może otrzymać 
więcej niż jedną Nagrodę. W przypadku nadesłania kilku Zadań Konkursowych przez tego samego Uczestnika 
rozpatrywane jest wyłącznie pierwsze nadesłane Zadanie Konkursowe.  

7. W przypadku nadesłania przez różnych Uczestników lub tego samego Uczestnika kilku Zadań 
Konkursowych zawierających w ocenie Komisji Konkursowej wysoce podobne Zadania konkursowe, w 
Konkursie bierze udział tylko Zadanie Konkursowe nadesłane jako pierwsze.  

8. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do Konkursu jedynie Zadania Konkursowe, których są wyłącznymi 
autorami. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów czy elementów lub fragmentów 
pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów np. książek, filmów, stron internetowych.  

9. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści bezprawnych, opisów scen przemocy, treści obraźliwych 
lub obscenicznych, erotycznych, treści wulgarnych, propagujących spożywanie alkoholu, palenie 
papierosów, zażywanie narkotyków, korzystanie z używek lub dyskryminujących, zakazanych powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, mogących obrażać uczucia religijne lub naruszać dobre obyczaje, lub 
prowadzić do naruszenia praw innych osób, w tym praw autorskich oraz innych praw własności 
intelektualnej lub dóbr osobistych, albo naruszających te prawa, jak też naruszających niniejszy Regulamin 
lub odbiegających tematyką od przedmiotu Konkursu. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą brały 
udziału w Konkursie.  
 

§ 5 Nadzór nad przebiegiem Konkursu 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz działań 
podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego etapie.  
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania 
są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, 
którzy, nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszyli zasady określone w niniejszym Regulaminie, w 
szczególności wskazane w § 4 lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia 
zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na 
jej działanie.  

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z przystąpienie Uczestnika do Konkursu lub aktywnością 
Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych 
przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e- mailową). Podczas takiego kontaktu 
Organizator może wymagać od Uczestnika podania bardziej szczegółowych informacji dotyczących jego 
danych lub udziału w Konkursie potrzebnych do zweryfikowania, czy Uczestnik spełnia wymagania określone 
w Regulaminie lub nie narusza Regulaminu.  

 
§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 
1. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych nadesłanych przez Uczestników Konkursu pod 
kątem ich kreatywności, oryginalności oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu.  

2. Spośród Uczestników Komisja Konkursowa wybierze 13 zwycięzców, którzy w ocenie Komisji przedstawili 
najciekawsze i najbardziej oryginalne odpowiedzi na Zadania Konkursowe (dalej „Zwycięzcy”). Zwycięzcy 
otrzymają Nagrodę.  
 
3. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznanych łącznie 13 Nagród. Nagrodą w konkursie jest (dalej 
„Nagroda”):  

1) 3x Nagroda główna, w skład której wchodzą:  

• 1x HELMI BABY Chusteczki nawilżane, ekologiczne (64szt.) o wartości 16,25zł netto 

• 1x HELMI BABY Podkłady higieniczne EKO jednorazowe, 58x60cm (6szt.) o wartości 15,73zł netto 

• 1x HELMI BABY Śliniak jednorazowy EKO (10szt.) o wartości 13,81zł netto 

• 5x opakowanie pieluszek Muumi Baby 24szt. do wyboru: 3,4 lub 5 o wartości 199,95zł netto 

• Voucher o wartości 250zł do sklepu Enfamil.pl* 

• Zabawka sensoryczna Enfamil.pl o wartości 10zł 
 

*Voucher jest w postaci kodu rabatowego do sklepu Enfamil.pl jest ważny do 31.12.2021 i może być 
zrealizowany wyłącznie w sklepie www.enfamil.pl zgodnie z Warunkami Zakupu obowiązującym na stronie 
www.enfamil.pl/warunki-zakupu. Kod rabatowy na zakupy Enfamil.pl nie dotyczą Enfamil Premium MFGM 
1, Comfort, produktów Lovela i nie łączą się z innymi kodami. 

2) 10 Nagród pocieszenia, w skład której wchodzą: 

• 1x opakowanie pieluszek Muumi Baby 24szt. do wyboru: 3,4 lub 5  

• Voucher o wartości 50zł do sklepu Enfamil.pl* 

• Zabawka sensoryczna Enfamil.pl o wartości 10zł 
 

*Voucher jest w postaci kodu rabatowego do sklepu Enfamil.pl jest ważny do 31.12.2021 i może być 
zrealizowany wyłącznie w sklepie www.enfamil.pl zgodnie z Warunkami Zakupu obowiązującym na stronie 
www.enfamil.pl/warunki-zakupu. Kod rabatowy na zakupy Enfamil.pl nie dotyczą Enfamil Premium MFGM 
1, Comfort, produktów Lovela i nie łączą się z innymi kodami. 
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4. Zwycięzca Nagrody głównej otrzyma poza Nagrodą, o której mowa w punkcie 3 (1), dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Uczestnik wyraża zgodę, by dodatkowa nagroda pieniężna 
została przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym 
mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz.1509 ze zm.). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega 
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej przez 
Uczestnika Nagrody (i dodatkowej nagrody pieniężnej) i wpłacona na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego.  
 
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej w terminie 24h od daty 
rozwiązania Konkursu wskazanej w § 2 pkt 2 Regulaminu e-mailem na adres e-mail podany w formularzu 
rejestracyjnym do Konkursu lub w wiadomości prywatnej na Portalu Facebook.  

6. W ciągu 24 godzin od otrzymania e-maila, o którym mowa w pkt 5, Zwycięzca powinien przesłać 
Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres: klubenfamama@email.enfamil.pl lub w odpowiedzi 
na wiadomość prywatną w portalu Facebook, potwierdzenie chęci przyjęcia Nagrody. Organizator zastrzega 
sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania 
Nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.  

7. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę potwierdzenia w ciągu 24h od otrzymania wiadomości, o 
której mowa w pkt 5, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Nagroda pozostaje przekazana nowemu Zwycięzcy 
wyłonionemu przez Organizatora zgodnie z § 4 pkt. 2 i 3 powyżej.  

8. W procesie przyznawania Nagród Organizator będzie komunikował się ̨ ze Zwycięzcą drogą poczty 
elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Facebook. Adres e-mail 
Organizatora przeznaczony do kontaktu ze Zwycięzcami w powyższym zakresie to: 
klubenfamama@email.enfamil.pl. 

9. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy nie później niż 30.06.2021 r. drogą mailową, bądź za pośrednictwem 
wiadomości prywatnych na portalu Facebook, a nagrody fizyczne zostaną wysłane kurierem na podany przez 
Zwycięzcę adres. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania danych kontaktowych, bądź podania 
nieprawidłowych lub nieaktualnych danych kontaktowych.  

 
§ 7 Prawa autorskie do Zadania Konkursowego 

 
1. Przesłanie przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia, że Uczestnik, który je przygotował, posiada do niego pełne autorskie prawa majątkowe i 
osobiste oraz że nie narusza ono praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa.  

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik udziela na rzecz Enfamil na okres 5 lat, a 
po tym czasie, nieograniczonej czasowo (na czas nieoznaczony) i terytorialnie (na całym świecie) oraz 
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Zadania Konkursowego (wraz z prawem sublicencji) na 
wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności drukowanie, 
kopiowanie techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, utrwalanie na materialnych 
nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 
magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),  

b) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w 
szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,  
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c) przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;  

d) publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet, w tym na 
portalach społecznościowych,  

e) umieszczanie za pomocą dowolnej techniki na opakowaniach towarów, w tym w towarzystwie innych 
utworów,  

f) używanie do celów marketingowych, np. w materiałach promocyjnych oraz w reklamach w każdej formie, 
w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet włączając w to ukazywanie w ramach reklam i 
innych materiałów marketingowych umieszczanych we wskazanych powyżej środkach przekazu;  

g) zaadoptowanie jako elementu większej całości;  

h) publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób;  

i) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wykonanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 
publiczne udostępnienie w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  
3. Wraz z udzieleniem licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik udziela Enfamil zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadania Konkursowego na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 2, a ponadto Enfamil nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami Zadania Konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 2.  

4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie 
wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Zadania 
Konkursowego, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu 
praw autorskich praw osobistych, w tym Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie Zadania Konkursowego 
anonimowo bez wskazywania go jako autora. Ponadto Uczestnik zgadza się na ingerencję w integralność 
Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Zadania Konkursowego, łączenie 
go z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów.  

5. Udzielenie licencji na każdym z ww. pól eksploatacji oraz nabycie przez Enfamil innych praw wskazanych 
powyżej w ust. 1-4 następuje bez prawa do wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.  

 
§ 8 Reklamacje 

 
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane emailem na adres: 
klubenfamama@email.enfamil.pl lub w formie pisemnej na adres: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z 
o. o.,Young & Rubicam Poland Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 22, z 
dopiskiem „Reklamacja Konkurs Enfamil x Muumi Baby”.  

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika 
Konkursu, nie później jednak niż w terminie 45 dni od jego zaistnienia. Reklamacja powinna zawierać imię, 
nazwisko Uczestnika Konkursu, dokładny adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji, oczekiwania Uczestnika dotyczące sposobu naprawienia uchybień oraz w przypadku reklamacji 
pisemnej, podpis.  

 
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada wszelkich starań, aby 
obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem 
wszystkich okoliczności sprawy.  

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację, albo listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w zależności od sposobu przesłania reklamacji, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 
Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
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prawa, w tym np. zwrócenia się o pomoc do organizacji konsumenckich lub wystąpienia z powództwem do 
sądu powszechnego.  

 
§ 9 Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym 
Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Uczestnik może się skontaktować z inspektorem 
ochrony danych Reckitt Benckiser poprzez adres email: privacyoffice@rb.com.  

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w szczególności w celu 
wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji (podstawą prawną jest uzasadniony interes polegający na realizacji Konkursu (np. wyłonienie 
zwycięzców i przyznanie nagród) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO1).  

4. Dane osobowe Uczestników są również przetwarzane w celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej, 
tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO2) oraz w celach rozliczenia Konkursu i obrony przed roszczeniami 
oraz w celach marketingu własnych produktów i usług Enfamil, tj. w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Reckitt Benckiser (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres 
wynikający z przepisów prawa oraz z przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie 
oraz wydania Nagród.  

8. Odbiorcami danych mogą być ponadto podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Reckitt 
Benckiser: upoważnieni pracownicy Reckitt Benckiser, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania 
systemów informatycznych, podmioty wspierające działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty 
oraz organy publiczne.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, żądania dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. Ponadto, w zakresie w jakim Reckitt Benckiser przetwarza dane w prawnie uzasadnionym interesie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z  lub z inspektorem 
ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Reckitt Benckiser nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji na podstawie 
profilowania. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  

12. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez Reckitt Benckiser znajdują się w Informacji o 
Ochronie Danych przygotowanej przez Reckitt Benckiser dostępnej pod następującym linkiem: 
https://www.enfamil.pl/pages/polityka-prywatnosci.  
 
 

§ 10 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.enfamil.pl.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu 2.06.2021r. roku.  
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