
REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ KREDKI”  

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA  

1.1. Organizatorem Konkursu jest serwis Fiorelki.pl - www.fiorelki.pl - należący 
do firmy KW Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 ul. Mała Góra 91B. 

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się̨ od dnia 22 
listopada 2017 do 29 listopada 2017.  

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.  

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w 
wieku poniżej 18 lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest 
posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.  

2.3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora 
Konkursu, ani ich osoby bliskie.  

3. ZASADY  

3.1. W celu uczestnictwa w Konkursie należy przesłać na adres mail: 
konkurs@fiorelki.pl z dopiskiem „Dzień Kredki - konkurs” odpowiedzi na 
konkursowe pytania.  

3.1.a. Każde z nadesłanych zgłoszeń powinno zawierać następujące informacje: 
imię i nazwisko, dane korespondencyjne oraz numer telefonu uczestnika.  

3.1.b. Odmowa podania przedmiotowych danych, lub danych nieprawidłowych 
jest równoznaczna z rezygnacją z Nagrody.  

3.2. Termin nadsyłania zgłoszeń - do 29 listopada do 23:59  

3.3. Organizator Konkursu wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi je 
zestawami z produktami marki Fiorello. Nagrody nie podlegają zamianie na inne 
nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Decyzje Organizatora 
są ostateczne i niepodważalne - nie przysługuje odwołanie. Nagrody zostaną 
dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego. 

http://www.fiorelki.pl/
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3.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia 2017 r. na stronie 
www.fiorelki.pl.  

3.5. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania 
zgłoszonych do Konkursu tekstów na profilach w portalach społecznościowych i 
stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach: 

• utrwalenie, 
• publikacja w środkach masowego przekazu, 
• zwielokrotnianie określoną techniką, oraz kopiowanie 
• wprowadzanie do obrotu, 
• wprowadzanie do pamięci komputera, 
• nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne 
• publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, 
• wykorzystanie w całości lub części 
• wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, 

poprawek i modyfikacji 

3.6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w 
przypadku wygrania. 

3.7. Uczestnik Konkursu biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest autorem 
nadesłanej pracy i nie narusza ona niczyich praw autorskich. 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

4.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie 
pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w 
terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod 
tym czasie nie będą rozpatrywane. 

4.2. 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 odpowiedzią w tym 
terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika 
Konkursu w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

4.3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie 
pisemnej. 

4.4 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny. 



5. WARUNKI TECHNICZNE 

5.1 Do wzięcia udziału w Konkursie jest wymagane, aby na komputerze lub 
urządzeniu mobilnym były zainstalowane system operacyjny i przeglądarka 
internetowa.

5.2 Lista wspieranych przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Safari, Android. Wspierane systemy operacyjne: Windows, 
Apple Mac OSx, IOS, Android.

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie 
urządzeń lub sieci Internet i niemożności przesłania zgłoszenia konkursowego z 
przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora.  

6. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE 
BEZPRAWNYM 

6. 1 Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Konkursu treści o charakterze 
bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać przeszkody w 
przeprowadzeniu Konkursu.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród uczestnikom 
Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów 
w nim określonych. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

7.1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu 
zawartych w niniejszym Regulaminie.  

7.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają̨ 
Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być́ 
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków 
związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych 
Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie oraz na zapisanie do newslettera serwisu Fiorelki.pl. 
Administratorem tych danych jest Organizator.  

7.3. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 
r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  



7.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w 
toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż̇ ich dane osobowe 
będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie 
wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w 
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.  

7.5. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami 
niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sad powszechny wynikający z 
właściwości ogólnej. 

7.6.  Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić 
poprzez pobranie niniejszego regulaminu.  

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie 
o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat 
umieszczony na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem 
www.fiorelki.pl. 

7.8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-
maila na adres konkurs@fiorelki.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w 
przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, 
która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 
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