
Regulamin Konkursu 

§1 Postanowienia ogolne 

1. Organizatorem konkursu jest firma ANAGRAM Michał Pelc z siedziba przy ulicy Wiarusa 3/3, 32-087 
Zielonki, NIP:513-010-81-41. 

2. Fundatorem nagrod w konkursie jest Organizator. 

3. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłacznie za posrednictwem sklepu internetowego DrPelc.pl, ktore 
włascicielem jest Organizator. 

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

5. Konkurs trwa od 26.10.2016 do 7.11.2016 W wyjatkowych sytuacjach Organizator konkursu moze 
przedłuzyc lub przerwac trwanie konkursu, w okreslonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje 
uczestnikow na swojej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/drpelc) 

§2 Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu moga byc: 

  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadajace pełna 
zdolnosc do czynnosci prawnych, a takze osoby nie pełnoletnie albo nieposiadajace pełnej zdolnosci 
prawnej z innych przyczyn, ktore moga wziac udział w konkursie za zgoda swoich przedstawicieli 
ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

§3 Zasady konkursu 

1. Aby wziac udział w konkursie nalezy opublikowac zdjęcie swojej szafki kuchennej z produktami 
EKOGRMA ZIELONKI  na swoim profilu facebook lub instagram. Nalezy rowniez oznaczyc profil @drpelc 
oraz hasztag konkursowy #zielonowszafce oraz hasztag swojego lubionego produktu (np. #olejkokosowy, 
#jagodygoji, #pastakokosowa, #orzechynerkowca, etc). Ustaw widocznosc zdjęcia: Publiczne. 

2. Zwycięzca konkursy wyłoniony zostanie przez organizatora. 3. Kazdy uzytkownik jest uprawniony do 
opublikowania dowolnej ilosci zdjęc

•    a) 26.11.2016 – 06.11.2016 Uczestnicy moga publikowac zdjęcia 

•    b) 7.11.2016 zostana opublikowane wyniki konkursu. 

5. Organizator skontaktuje się z laureatemi konkursu droga elektroniczna, wysyłajac wiadomosc na 
facebooku lub instagramie.

§4 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie sa: 

•    1 miejsce - bon na zakupy w sklepie DrPelc.pl 300 zł 

•    2 miejsce - bon na zakupy w sklepie DrPelc.pl 150 zł 

•    3 miejsce - bon na zakupy w sklepie DrPelc.pl 50 zł 

2. Jury będzie oceniało przede wszystkim: 

•    a) zgodnosc Zgłoszenia z tematyka i wymaganiami konkursu, 

•    b) oryginalnosc i popularnosc zdjęcia. 

3. Laureat zobowiazany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomosc wysłana droga elektroniczna oraz 
podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych 
osobowych, o ktorych mowa powyzej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomosci
od Organizatora dotyczacej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i 
powoduje wygasnięcie wszelkich roszczen z tego tytułu wobec Organizatora. 

4. W przypadku, w ktorym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolnosci do czynnosci prawnych
z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie 
przez niego nagrody musi zostac doręczona na pismie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania przez Laureata wiadomosci o nagrodzie. 

5. Nagrody zostana dostarczone za posrednictwem wiadomosci email. 

§5 Prawa Autorskie i inne 

1. Przystępujac do konkursu, uzytkownik oswiadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie i majatkowe 



do zdjęcia, ktore zgłasza do konkursu, oraz ze nie naruszaja one praw osob trzecich. 

2. Zgłaszajac zdjęcie do konkursu, uzytkownicy wyrazaja zgodę na publikację zdjęcia na blogu sklepu 
DrPelc.pl, facebook.com/drpelc oraz instagram.com/drpelc (https://drpelc.pl/blog), z podaniem jedynie 
imienia lub pseudonimu autora. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw 
osob trzecich oraz innych naruszen Regulaminu konkursu, Organizator moze podjac decyzję o 
zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszen Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszen nalezy zgłaszac 
na adres email konkurs@drpelc.pl 

4. W szczegolnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do uniewaznienia konkursu. 

§6 Reklamacje i postanowienia koncowe 

1. Reklamacje zwiazane z konkursem moga byc zgłaszane wyłacznie w formie pisemnej, pod rygorem 
niewaznosci, listem poleconym z wyrazna data stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem 
"Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie pozniej niz do 31.12.2016. 
Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będa rozpatrywane. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 

uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzia w tym terminie. Organizator moze wymagac 
dodatkowych oswiadczen od uzytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będa w formie pisemnej. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będa rozstrzygane przez sad 
powszechny własciwy dla siedziby Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestnikow przetwarzane będa przy zachowaniu zasad okreslonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych wyłacznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczegolnosci wyboru 
Laureatow i wydania nagrod oraz weryfikowania prawdziwosci danych. W kwestiach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i inne obowiazujace przepisy prawa polskiego. 


