
Regulamin Konkursu  

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest MOONSTONE Magdalena Nowara z siedzibą we  

Wrocławiu, 54-152, przy ulicy Kozanowskiej 45. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

4. Konkurs trwa od 25.06.2018- 31.08.2018 r.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator 

konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez 

siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu. 

 

§2 Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być  

 osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo 

nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział 

w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego, 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na 

rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie strony internetowej 

https://animal4you.pl/ oraz fanpage'a https://www.facebook.com/Animal-4-You 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia 

Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w 

celach wskazanych w Regulaminie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie konta na 

www.animal4you.pl; dokonanie zakupów w sklepie oraz akceptacja postanowień 

Regulaminu.  

 

 

https://animal4you.pl/
https://www.facebook.com/Animal-4-You
http://www.animal4you.pl/


 

§3 Zasady konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się w sklepie internetowym 

www.animal4you.pl oraz dokonać w nim zakupów. 

2. Konkurs przebiega następująco: 

a) do dnia  31.08.2018 do godziny 23.59 Uczestnicy rejestrują się oraz dokonują 

zakupów w sklepie internetowym www.animal4you.pl; 

b) najpóźniej w dniu 05.09.2018 r. do godziny 16:00 spośród wszystkich 

uczestników zostanie rozlosowana nagroda główna oraz zostaną 

opublikowane wyniki konkursu na stronie www.animal4you.pl; 

3. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu drogą e-mailową lub telefoniczną.  

 

§4 Nagrody 

 

1. Nagrodą w konkursie jest:  

Voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie internetowym www.animal4you.pl  

2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności 

do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na 

udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać 

doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

3. Nagroda zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany 

przez Laureata oraz w formie papierowej przesyłką kurierską na adres podany przez 

Laureata. 

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres 

Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy 

reklamacji. 
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2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 

do 2 dni  od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych 

oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie 

pisemnej. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości 

danych.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

 


