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Regulamin konkursu  

Hasło na koszulkę 
  

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu „Hasło na koszulkę” (dalej: Konkurs) jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert 

Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON 360905660 

(dalej: Organizator). 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU  

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada profil 

osobowy w serwisie Facebook lub Google+ (dalej: Uczestnik). 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wymyślenie przez Uczestnika hasła na koszulkę. 

4. Propozycję hasła Uczestnik powinien wpisać jako komentarz pod postem konkursowym opu-

blikowanym przez Organizatora w serwisach Facebook lub Google+. 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 hasła. 

6. Z chwilą przesłania propozycji hasła pod postem konkursowym Uczestnik: 

− wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) do celów przeprowa-

dzenia Konkursu, 

− wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) w celu ogło-

szenia zwycięzcy Konkursu na profilu Facebook i Google + Organizatora. 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na jego warunki. 

§ 3. HASŁO KONKURSOWE 

1. Jako propozycję hasła należy rozumieć kilkuwyrazowe wyrażenie. 

2. Hasło może także zawierać elementy graficzne, symbole, piktogramy itp. 

3. Hasło musi być związane tematycznie z toczeniem w drewnie. 

4. Hasło może być ułożone w języku polskim lub angielskim. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału hasła, które: 

− nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu, 

− naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności naruszają prawa 

własności intelektualnej osób trzecich, 

− są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, naruszają dobre obyczaje lub godzą 

w dobre imię Organizatora lub osób trzecich, 

− zawierają treści wulgarne, rasistowskie, ksenofobiczne lub przejawiające inne formy 

dyskryminacji, 

− zawierają treści pornograficzne, 

− zawierają treści reklamujące towary lub usługi osób trzecich. 

6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone identyczne hasła, Organizator uwzględni w ocenie 

przesłane najwcześniej. 
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§ 4. PRAWA AUTORSKIE 

1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do 

przesłanego hasła. 

2. Z chwilą zgłoszenia hasła na Konkurs następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika 

na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych, bez konieczności zawierania dodat-

kowych porozumień oraz bez odrębnego wynagrodzenia, z możliwością ich wykorzysty-

wania na wszelkich polach eksploatacji w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy 3 nadesłanych haseł, wybranych i ocenionych przez 

Organizatora jako najciekawsze. 

2. Przy wyborze zwycięzców Konkursu Organizator kieruje się swobodną oceną. Jego wybór 

jest niepodważalny. 

3. Nagrodami w Konkursie są: 

− I nagroda – wazon w misce (kod produktu M301), 

− II i III nagroda – bony zakupowe o wartości 40 zł do wykorzystania w sklepie 

www.toczeniewdrewnie.com.pl 

4. Wypłata równowartości pieniężnej nagrody nie jest możliwa. 

5. I nagrodę Organizator prześle na własny koszt na podany przez zwycięzcę adres. 

6. Nagrodę w postaci kodu rabatowego Organizator prześle zwycięzcy elektronicznie poprzez 

e-mail lub czat dostępny w portalu społecznościowym Facebook/Google+. 

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na profilach społecznościowych Organizatora 

(Facebook, Google+). 

§ 6. CZAS TRWANIA 

Konkurs trwa od dnia 29.09.2016 do dnia 16.10.2016. 

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z sie-

dzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

 


