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I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
1.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca serwisu NaszaNowaZelandia.pl 
1.2 Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2013 r. i trwa do 12 lutego 2013 r. 
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
 
II. ZADANIE KONKURSOWE 
 
2.1 Zadaniem w Konkursie jest podanie nazwy miejsca jakie przedstawione jest na fotografii oraz 
interakcje wymienione w pkt. 2.2  
Fotografie będą publikowane na stronie Facebook.com/NaszaNowaZelandia.  
Od 30 stycznia 2013 włącznie publikowane będzie w każdy dzień roboczy (pn, wt, śr, cz, pt) jedno 
zdjęcie konkursowe i wyłoniony zostanie zwycięzca dnia, który otrzyma nagrodę konkursową. 
 
2.2 Aby wziąć udział w konkursie należy: 
a) być fanem NaszaNowaZelandia.pl na Facebook 
b) udostępnić zdjęcie na swoim profilu 
c)  polubić zdjęcie na profilu NaszaNowaZelandia 
d)  przesłać poprawną odpowiedź mailem na adres automat@naszanowazelandia.pl 
 
 
III. OCENA PRAC i NAGRODA 
 
3.1 Komisja konkursowa w składzie: Rafał Żurmanowicz, Katarzyna Plich, Dariusz Plich,  wybierze 
spośród nadesłanych odpowiedzi osobę, która jako pierwsza poprawnie odpowiedziała na pytanie 
konkursowe i spełniła wymogi wzięcia udziału w konkursie z pkt. 2.2 
 
3.2. Laureat nagrody dnia otrzyma kalendarz Piękno Stworzenia Nowa Zelandia 2013. Organizatorzy 
pokrywają również koszty dostawy nagrody. 
 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
4.1 Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej 
rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 
 
4.2 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowe nie będą brały udziału w Konkursie. 
 
4.3 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania poprawnej 
odpowiedzi niezależnej od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związanymi z 
działaniem  dostawców mediów itp. 
 
 
V. ODBIÓR NAGRODY 
 



5.1 Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu Konkursu , drogą pocztową na podany przez siebie 
adres. 
 
5.3 Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną. 
 
5.4 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci 
Konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby. 
 
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego 
z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.  
 
5.6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu w formie mailowej na adres, z którego 
dokonano zgłoszenia do Konkursu, z informacją o wygranej do 15 dni po zakończeniu Konkursu. 
Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu swoich 
danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, które będą przetwarzane wyłącznie w 
zakresie określonym w pkt. 8.4 Regulaminu. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się 
z Organizatorem w terminie wskazanym przez Organizatora w w/w mailu, nie przekaże prawidłowych 
danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody i/lub nie odbierze nagrody w terminie do 30 dni - 
nagroda przechodzi na własność Organizatora. 
 
5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi 
na własność Organizatora. 
 
5.8. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych 
przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody. 
 
 
VI. KOMISJA 
 
6.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 
6.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu. 
 
VII. REKLAMACJE 
 
7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora przesłane wyłącznie w 
formie pisemnej, na adres mailowy Organizatora automat@naszanowazelandia.pl w terminie 21 dni od 
daty zakończenia Konkursu. 
 
7.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również dokładny 
opis reklamacji. 
 
7.3 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora. 
 
7.4 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później 
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  
 



7.6 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą emailową na wskazany w 
reklamacji adres email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 
Reklamacyjną.  
 
7.7 Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
www.NaszaNowaZelandia.pl 
 
8.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
 
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC. 
 
8.4 Dane osobowe zwycięzcy Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane 
przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w 
celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej. 
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania 
ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 
Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. Administratorem danych osobowych będzie 2see Rafał Żurmanowicz z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Górczewskiej 224/453. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata Konkursu 
(tylko imię i nazwisko) mogą zostać opublikowane na stronie organizatora oraz na profilu Facebook 
Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu 
wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. 
 
8.5 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie Newslettera NaszaNowaZelandia.pl z 
którego subskrypcji mogą zrezygnować wypisując się z listy mailingowej. Link do wypisania z listy 
mailingowej znajduje się w stopce Newslettera.    
 
8.5 Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
8.6  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi 
pocztowe, kurierskie, bankowe lub telekomunikacyjne. 
 
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje 
Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 
 
8.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2013  roku. 
 
 


