
REGULAMIN KONKURSU „VIRTUAL REALITY BY KLUDI”

§ 1. Definicje i określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. „Konkurs" – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie
i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. „Zadanie  Konkursowe” –   „Pobierz  bezpłatną  aplikację  KLUDI  VR360
(dostępna w sklepie Google Play i w App Store  dla urządzeń mobilnych z funkcją
żyroskopu) i wybierz najładniejszą Twoim zdaniem prezentowaną tam łazienkę. W
komentarzu pod postem pokaż screenshot (zrzut ekranu) z aplikacji z wybraną przez
Ciebie  łazienką  i  krótko  uzasadnij  swój  wybór”  -  post  konkursowy  musi  być
umieszczony  przez  Uczestnika  w  Okresie  Trwania  Konkursu  na  fanpage’u
Organizatora,  post  konkursowy  musi  spełniać  wymagania  stawiane  Uczestnikom
przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych.

3. „Fanpage” -  profil  publiczny marki „KLUDI” prowadzony za pośrednictwem
serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kludi.polska/ 

4. „Zgłoszenie  Konkursowe” –  wykonanie  Zadania  Konkursowego  przez
Uczestnika  z  wykorzystaniem  zarejestrowanego  w  serwisie  Facebook.com  konta
Uczestnika,  w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora
stanowiącym Zadanie Konkursowe.

5. „Organizator" – organizator Konkursu, tj. Kludi Armaturen Sp. z o.o. w Opolu,
ul. Kremsera 1, 45-533 Opole; NIP 754-033-74-16, Regon 530565588 wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000093317 przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

6. „Uczestnik"  –  użytkownik  sieci  Internet,  posiadający  konto  profilowe  w
serwisie Facebook.com, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające
do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

7. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora 3-osobowa komisja,
która dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych, stosownie do postanowień niniejszego
Regulaminu.

8. „Laureat Konkursu” - Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za
które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

9. „Nagroda”  -  nagroda  przyznana  Laureatowi  Konkursu,  na  warunkach
wskazanych  
w § 4 w postaci: 

1. I miejsce:  rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S nr produktu  67 700 05-00
oraz okulary 3D, o łącznej wartości 305,03 zł (słownie złotych: trzysta
pięć złotych, trzy grosze), 

2. II miejsce: rączka natrysku KLUDI FRESHLINE 3S nr produktu 67 900
05-00 oraz  okulary  3D  o  łącznej  wartości  289  zł  (słownie  złotych:
dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych), 

https://www.facebook.com/kludi.polska/


3. III miejsce: rączka natrysku KLUDI LOGO 3S nr produktu 68 300 05-00
oraz  okulary  3D  o  łącznej  wartości  128,23  zł  (słownie  złotych:  sto
dwadzieścia osiem złotych, dwadzieścia trzy grosze),

4. Wyróżnienia: 10 wyróżnień: ręcznik z mikrofibry z logo KLUDI oraz 
okulary 3D z logo KLUDI o łącznej wartości jednostkowej za każde 
wyróżnienie : 43,94 zł  (słownie złotych: czterdzieści trzy złote, 
dziewięćdziesiąt cztery grosze)

5. Dodatkowa  Nagroda  pieniężna:  Organizator  przyzna  dodatkowo
każdemu  Laureatowi  dodatkową  nagrodę  pieniężną  o  wartości
stanowiącej  11,11%  wartości  przyznanej  Nagrody.  Organizator  jako
płatnik  podatku  dochodowego  dokonuje  poboru  od  Laureata
zryczałtowanego  podatku  dochodowego  zatrzymując  dodatkową
Nagrodę pieniężną, która zostanie przeznaczona w całości na zapłatę
zryczałtowanego  podatku  dochodowego,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

10. „Okres  Trwania  Konkursu”  - oznacza  okres  wskazany  w  §  4  pkt  1
Regulaminu, podczas którego publikowane jest Zadanie Konkursowe.

11. „Regulamin” -  oznacza  niniejszy  regulamin  Konkursu  wiążący  dla
Organizatora,  Komisji  Konkursowej,  Uczestników  Konkursu,  określający  zasady  i
warunki Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „VIRTUAL REALITY BY KLUDI”

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs  prowadzony  jest  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  za
pośrednictwem Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.com dostępnym pod
adresem https://www.facebook.com/kludi.polska/  

4. Regulamin jest dostępny w sekcji notatki na Fanpage’u Organizatora.

5. Przystępując  do  Konkursu,  poprzez  wysłanie  Zgłoszenia  Konkursowego  –
Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z realizacją
Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest  w żaden sposób sponsorowany,
popierany,  administrowany  ani  też  tworzony  we  współpracy  z  serwisem
Facebook.com ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za
organizację i prowadzenie niniejszego Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
Wszelkie dane osobowe i  informacje przekazywane przez Uczestników w ramach
Konkursu powierzane są Organizatorowi,  a  nie  właścicielowi  czy administratorowi
serwisu Facebook.com.

7. Żaden z elementów Konkursu, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

https://www.facebook.com/kludi.polska/


§ 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie  jest  pracownikiem  Organizatora  ani  członkiem  jego  najbliższych
rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie
się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców  i  rodzeństwo
małżonków,  osoby  pozostające  w  stosunku  przysposobienia,  jak  również
znajdujące się pod opieką lub kuratelą,

c) posiada  niefikcyjne  (czyli  zawierające  prawdziwe  dane  Uczestnika)
indywidualne konto użytkownika w serwisie Facebook.com,

d) zapoznała  się  z  treścią  Regulaminu  i  zaakceptowała  jego
postanowienia zgodnie z § 2 pkt 5 Regulaminu,

e) w Okresie  Trwania  Konkursu,  w  zależności  od  formy  właściwej  dla
danego Zadania Konkursowego, o których mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu:

 opublikowała  za  pośrednictwem  serwisu  Facebook  Zgłoszenie
Konkursowe swojego autorstwa pod postem konkursowym 

 wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w
Konkursie  w  celach  związanych  z  realizacją  Konkursu  oraz
powiadomieniem o przyznaniu i  wydaniu Nagrody zgodnie z § 2 pkt 5
Regulaminu.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się  w dniu 12.10.2018 r.  o  godz.  7:00 i  trwa do dnia
26.10.2018 r. do godz. 23:59.

2. Konkurs  złożony  jest  z  Zadania  Konkursowego,  za  Zadanie  Konkursowe
przyznawana  jest  Laureatom  Konkursu  jedna  Nagroda.  Wskazane  są  także
wyróżnienia – jeden Uczestnik konkursu otrzymuje jedno Wyróżnienie. 

3. W  ramach  Konkursu,  Organizator  opublikuje  na  swoim  Fanapage’u  jedno
Zadanie  Konkursowe  w  postaci  postu  konkursowego.  Zadanie  Konkursowe  jest
następujące: „Pobierz bezpłatną aplikację KLUDI VR360 (dostępna w sklepie Google
Play i  w App Store dostępna w sklepie Google Play i  w App Store  dla urządzeń
mobilnych  z  funkcją  żyroskopu)  i  wybierz  najładniejszą  Twoim  zdaniem
prezentowaną tam łazienkę.  W komentarzu  pod  postem pokaż screenshot  (zrzut
ekranu) z aplikacji z wybraną przez Ciebie łazienką i krótko uzasadnij swój wybór.” 

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania
Konkursu  maksymalnie  jednego  Zgłoszenia  Konkursowego  zgodnie  z  niniejszym
Regulaminem  oraz  instrukcją  umieszczoną  w  poście  konkursowym  (Zadaniu
Konkursowym).



5. Wzięcie udziału w Zadaniu Konkursowym będzie możliwe w Okresie Trwania
Konkursu.

6. Wyłącznym autorem całości  Zgłoszenia Konkursowego musi  być  Uczestnik
Konkursu, będący posiadaczem profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com,
z którego wysłano Zgłoszenie Konkursowe. Zgłoszenie Konkursowe musi stanowić
przejaw działalności twórczej Uczestnika Konkursu o indywidualnym charakterze. 

§ 5. Zgłoszenie konkursowe

1. Zgłoszenie Konkursowe polega na opublikowaniu Zgłoszenia Konkursowego
za pośrednictwem serwisu Facebook.com na Fanpage'u KLUDI PL w komentarzu
pod postem konkursowym.

2. W ramach Zadania  Konkursowego Uczestnik  może dokonać tylko  jednego
zgłoszenia. W przypadku dokonania kilku zgłoszeń (umieszczenia więcej niż jednego
komentarza),  jako  zgłoszenie  w  Zadaniu  Konkursowym  uznawane  będzie  tylko
pierwsze zgłoszenie.

3. Zgłoszenie  Konkursowe  może  mieć  wyłącznie  formę  określoną  w  treści
Zadania Konkursowego umieszczonego w poście konkursowym.

4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści  wulgarnych,  obelżywych,
nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób
sprzecznych  z  prawem  lub  zasadami  współżycia  społecznego  ani  zawierać
zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw,
w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację
przez Uczestnika Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić
efekt  samodzielnej  pracy  twórczej  Uczestników  i  nie  mogą  stanowić  cudzych
utworów, ich kopii ani opracowania.

6. Zamieszczając  Zgłoszenie  Konkursowe  za  pośrednictwem  Fanpage'a
Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i
przysługują  mu niczym nieograniczone  osobiste  i  majątkowe  prawa  autorskie  do
zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 5 pkt 1–6
Regulaminu  będą  ukrywane  bądź  usuwane  przez  Organizatora  i  nie  będą
uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o
Nagrody.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Prawidłowe  przeprowadzenie  Konkursu  i  wyłonienie  Laureatów  Konkursu
zapewnia Komisja  Konkursowa powołana przez Organizatora,  w składzie:  Prezes
Zarządu KLUDI, Head of Marketing International oraz Product Manager KLUDI.

2. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod
uwagę  następujące  kryteria:  oryginalność  oraz  kreatywność  Zgłoszenia
Konkursowego oraz spełnienie warunków Zadania Konkursowego. 

3. Wybór  przez  Komisję  Konkursową  Laureatów  Konkursu  w  odniesieniu  do
Zadania Konkursowego nastąpi najpóźniej do dnia 16.11.2018 do godz. 20:00



4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi poprzez opublikowanie przez Organizatora
Konkursu na Fanpage’u nowego postu zawierającego imię i nazwisko Zwycięzców
Konkursu. Organizator zwróci się do Laureatów o przekazanie następujących danych
koniecznych  do  dostarczenia  Nagrody:  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  nr
telefonu oraz z prośbą o przesłanie Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych
osobowych, o które poprosi na potrzeby dostarczenia Nagrody. Przetwarzanie w/w
danych  osobowych  jest  konieczne  dla  zaspokojenia  roszczenia  Laureata  do
otrzymania Nagrody oraz następuje w interesie prawnym Organizatora polegającym
na  dostarczeniu  Nagrody Laureatowi  tj.  wywiązania  się  z  warunków określonych
niniejszym Regulaminem zgodnie z motywem 47 i art. Art. 6  ust.1 lit. f RODO, art. 23
ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 7. Nagroda i jej wydanie

1. Za Zadanie Konkursowe przewidziane są trzy Nagrody i dziesięć Wyróżnień
(zgodnie z § 1 pkt 9).

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik
Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę albo jedno Wyróżnienie.

3. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrody określone w § 1 pkt 9.

4. Z  potencjalnymi  Laureatami  Konkursu,  których  Zgłoszenia  Konkursowe
zostały wybrane przez Komisję Konkursową zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 6
pkt  2  Regulaminu,  Organizator  skontaktuje  się  w ciągu 7  dni  roboczych  po dniu
zakończenia Okresu Trwania Konkursu, poprzez wiadomość prywatną wysłaną za
pośrednictwem Messenger w serwisie Facebook lub poprzez wysłanie wiadomości
prywatnej przy użyciu aplikacji Facebook. 

5. Potencjalni  Laureaci  Zadania Konkursowego zobowiązani są w ciągu 3 dni
kalendarzowych liczonych od daty otrzymania wiadomości  o  wygranej  w Zadaniu
Konkursowym  przesłać  Realizatorowi  wiadomość  zwrotną,  zawierającą  dane
adresowe danego Laureata w celu przesłania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych
danych  we  wskazanym  terminie  powoduje  utratę  prawa  do  Nagrody  przez
potencjalnego Laureata. W przypadku utraty prawa do Nagrody, Organizator ponowi
ocenę pozostałych  zgłoszeń w ramach  danego Zadania  Konkursowego i  dokona
ponownego  wyboru  zwycięskiego  zgłoszenia  i  skontaktuje  się  na  zasadach
opisanych powyżej z tym Uczestnikiem. Uczestnik ten zobowiązany jest w ciągu 3
dni  kalendarzowych  liczonych  od  daty  otrzymania  wiadomości  o  wygranej  w
Konkursie  przesłać  Organizatorowi  wiadomość  zwrotną,  zawierającą  jego  dane
adresowe oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w
celu przesłania Nagrody. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym terminie
powoduje utratę prawa do Nagrody przez potencjalnego Laureata Konkursu. W takim
przypadku Nagroda pozostanie własnością Organizatora.

6. Nagroda  zostanie  przesłana  przesyłką  kurierską  na  adres  podany  w
wiadomości,  o  której  mowa  w  punkcie  powyżej.  Organizator  wyśle  Nagrody
najpóźniej  do  dnia  23.11.2018  r.  W  razie  niemożności  dostarczenia  Laureatowi
Nagrody z powodu podania przez Laureata błędnego adresu, po ponownej podjętej
przez Organizatora bezskutecznej  próbie uzyskania poprawnego adresu,  nagroda
pozostanie  u  Organizatora  do  czasu  osobistego  zgłoszenia  się  Laureata  po  jej
odbiór.



7. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na inną rzecz, ani nie
podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8. Wszelkie dane osobowe przesłane przez Laureatów Konkursu Organizatorowi
w celu odbioru Nagrody są przetwarzane wyłącznie na potrzeby przesłania Nagrody
przez  Organizatora  i  po  upływie  1  (miesiąca)  od  dnia  dostarczenia  Nagrody  są
usuwane.

§ 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu i organizacji Konkursu, mogą być zgłaszane
Organizatorowi w czasie trwania Konkursu, najpóźniej jednak do dnia 02.11.2018 r.,
na adres e-mail: marketing@kludi.pl lub za pośrednictwem Fanpage’a. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania  reklamacji.  Zainteresowani  zostaną  powiadomieni  o  sposobie
rozpatrzenia  reklamacji  elektronicznie,  w  sposób  w  jaki  dokonali  zgłoszenia
reklamacyjnego.

§ 9. Dane osobowe

1. Dane  Uczestników  przetwarzane  będą  przez  Organizatora,  który  jest
Administratorem danych.

2. Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  przez  Organizatora
(Administratora  danych)  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  w  tym
wyłonienia  Laureatów,  wydania  Nagród,  rozliczenia  należnego  zryczałtowanego
podatku  dochodowego oraz  rozpatrywania  reklamacji  Uczestników.  Przetwarzanie
danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych o ile Uczestnicy
zostaną  o  nie  poproszeni  lub  ich  podanie  będzie  niezbędne  dla  rozstrzygnięcia
reklamacji ogłoszenia Laureatów lub dostarczenia Nagrody: imię i nazwisko, adres
zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail oraz następujący zakres
czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
Dane  osobowe  tj.  imię  nazwisko,  adres  oraz  nr  telefonu  Laureatów  zostaną
przekazane firmie kurierskiej wyłącznie w celu dostarczenia Nagrody pod wskazany
przez Laureata adres.

3. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach
przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.  z  2016 r.  poz.  922 ze  zm.).  Dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie, lecz są niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają
prawo wglądu  do  danych  oraz  żądania  ich  poprawiania  lub  usunięcia  wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  ograniczenia  przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne aby wypełnić warunki Regulaminu i
dostarczyć Laureatowi Konkursu Nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest zgoda Uczestnika oraz interes Organizatora polegający na wywiązaniu się ze

mailto:marketing@kludi.pl


zobowiązania  oceny  Zadań  Konkursowych,  wyboru  Laureatów  oraz  dostarczenia
nagrody jak i rozstrzygnięcia ewentualnych Reklamacji.

4. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej
zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia
o w/w zmianach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak
działania  powodowany niedokonaniem aktualizacji  danych,  a  w  szczególności  za
niemożność wydania Nagrody.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego
imienia i nazwiska (zgodnego z profilem Uczestnika na Facebook’u) na Fanpage’u,
wraz z informacją o przyznaniu Nagrody jeżeli zostanie Laureatem Konkursu. 

§ 10. Oświadczenia o prawach autorskich

1. Pomysły,  których  sposób  wyrażenia  warunkuje  prawnoautorską  ochronę
zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) uregulowane są poniższymi postanowieniami.

2. Uczestnik przez akceptację Regulaminu potwierdza, że przesłana przez niego
treść  Zgłoszenia  Konkursowego jest  wynikiem jego  indywidualnej  pracy  twórczej,
wolnej  od  wad  prawnych,  nieobciążonej  prawami  osób  trzecich,  w  tym  prawami
autorskimi  lub  prawami  pokrewnymi,  jak  również  dóbr  osobistych  osób  trzecich.
Uczestnik  potwierdza  także,  że  posiada  wszelkie  i  niczym nieograniczone  prawa
autorskie i zależne do treści Zgłoszenia Konkursowego, która ma cechy utworu w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Z  chwilą  przesłania  Zgłoszenia  Konkursowego,  Uczestnik  udziela
Organizatorowi  nieodpłatnie  niewyłącznej  licencji  na  czas  nieoznaczony  do
korzystania z Utworu na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t. j. Dz.U. z
2016 r. poz. 666.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin  stanowi  podstawę  Konkursu,  reguluje  zasady  i  warunki
uczestnictwa  w  Konkursie,  jak  również  określa  prawa  i  obowiązki  Uczestników
Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna
do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u, za pośrednictwem którego
jest przeprowadzany Konkurs.

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w
Regulaminie.

3. Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określone  są  wyłącznie  w  Regulaminie
oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  na  wypadek  gdy
konieczność jej  wprowadzenia zaistnieje  z  obiektywnych przyczyn nieleżących po
stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w
Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Fanpage’u
oraz  przekazana  w  drodze  wiadomości  prywatnej  w  ramach  serwisu  Facebook
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wszystkim  Uczestnikom,  którzy  zgłosili  swój  udział  w  Konkursie  przed  dniem
dokonania zmiany Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.

6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z
Konkursem  jest  sąd  właściwy  na  podstawie  przepisów  Kodeksu  postępowania
cywilnego.


