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Regulamin konkursu „Dlaczego lubię drewniane zabawki?” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest LOBITO Sp. z o.o., ul. Pilotów 81/34, 31-462 Kraków, NIP: 
PL7010769237. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator.   

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie 
https://www.facebook.com/LobitoManufakturaZabawek (zwanej dalej “Fanpage”).  

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć 
skończone 18 lat.   

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 
Facebook.  

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie 
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się 
małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 

4. Konkurs trwa od 16.03.2021 do 31.03.2021. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat konkursu, jego anulowania, skrócenia lub 
przerwania bez podania przyczyny. 

6. Wyniki zostaną ogłoszone w 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem 
FanPage.   

7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebook’a.   

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu dlaczego lubi się drewniane zabawki i 
zachęceniu do zabawy innych rodziców.  

2. W konkursie zostanie wybranych 3 (trzech) zwycięzców.   
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3. Współpracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem są 
najbardziej kreatywne i najciekawsze i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca 
konkursu.   

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem FanPage 
Organizatora i będą proszeni o kontakt z Organizatorem celem uzgodnienia rodzaju i 
warunków odbioru Nagrody w formie wiadomości wysłanej na Facebooku. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania 
nagrody. 

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: Lobito Sp. z o.o. zwaną dalej 
Administratorem. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i 
dostarczenie mu nagrody przez firmę kurierską. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora wskazanego w punkcie 2, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem 
z trwającego w tamtym momencie konkursu. 

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych 
osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie. 

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do 
pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu. 

7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego facebook. 

 

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie są wybrane przez każdego ze zwycięzców zabawki firmy LOBITO, 
wybrane na https://sklep.lobito.pl o wartości do 160 zł brutto.   

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla 
wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi 
przez Organizatora. 

3. Nagrodę może zostać przesłana kurierem FedEx lub Paczkomatem INPOST.   

4. Nagrodę należy wybrać nie później niż do dnia 31.05.2021. Po tym terminie nagroda 
traci ważność.   

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych 
niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o 
wygranej. 
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6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage oraz zastrzega sobie 
możliwość opublikowania zwycięskiego komentarz konkursowego w poście na FanPage 
w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać 
wykluczony z Konkursu.  

10. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, 
bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość 
pieniężną. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.  

 


