
Regulamin konkursu Wygraj 3 woski
Wolno Wolniej

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Joanna Maj Dubińska, prowadząca działalność

gospodarczą w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 62/64/3, 04-158 Warszawie (NIP
113-276-70-29).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

§2. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na

terytorium Polski.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Instagram.
3. Konkurs trwa od dnia 1 listopada 2022 roku do odwołania.
4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, na

profilu społecznościowym Organizatora (Instagram). Ponadto, Organizator będzie
każdorazowo kontaktował się ze zwycięzcami.

§3. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika zdjęcia,

obrazującego ideę życia wolniej i opublikowanie go na swoim profilu w serwisie
Instagram opatrując je hasztagiem #WolnoWolniej oraz oznaczenie na zdjęciu
profilu wolnowolniej_pl.

2. W konkursie będzie wyłoniony jeden zwycięzca miesięcznie.
3. Zwycięska praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora, bazując na

kryteriach artystycznych oraz najbardziej oddającym ideę luksusu życia wolniej,
dbania o swój balans według Organizatora..

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu
Instagram.

5. Nie biorą udziału w Konkursie prace naruszające prawa autorskie innych osób.

§4. Nagroda
1. Nagrodą są 3 woski o zapachach świeczek z kolekcji wolnowolniej.
2. Nagroda zostanie Uczestnikowi przesłana po podaniu przez Uczestnika adresu do

wysyłki Nagrody, na koszt Organizatora i ryzyko Uczestnika.
3. Organizator ma prawo podać informację o Zwycięzcy na profilach

społecznościowych Organizatora na portalach Instagram i Facebook. Uczestnik
niniejszym upoważnia Organizatora do opublikowania jego pracy konkursowej na
w/w portalach.



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

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie
fikcyjnych profili w serwisie Facebook/Instagram, dany uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

§5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub

rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres:
asia@wolnowolniej.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie
reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs “wygraj woski”).
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6. Dane osobowe
1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się

w Polityce Prywatności portalu wolnowolniej.pl, która znajduje się pod adresem
https://wolnowolniej.pl/polityka-prywatnosci/

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu,
w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych
nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikającego z przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa
fanpage’a) i nie wpłynie na wyniki konkursu w poprzednich miesiącach oraz
w miesiącu bieżącym.

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

https://wolnowolniej.pl/polityka-prywatnosci/

