Regulamin konkursu „W nowej szkole”
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo kUFFerek Eliza Trzęślewicz
z siedzibą pod adresem: Zamiany 8 LU 2 02-786 Warszawa.
2. Konkurs trwa od 09.08.2021 do 11.08.2021, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.08.2021
3. Zarówno Konkurs, jak jego wyniki zostaną ogłoszone na fanpage Juniorowo na Facebooku:
www.facebook.com/juniorowo/
4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jak Twoje dziecko przygotowuje się do
rozpoczęcia szkoły?”, zadane we wpisie na fanpage Juniorowo na Facebooku.
b. Odpowiedź należy wpisać w komentarzu pod wpisem, w którym zostało opisane
zadanie konkursowe.
5. Spośród odpowiedzi Organizator wybierze 3 osoby, którym przyzna nagrodę – książkę
personalizowaną „W nowej szkole”.
6. Organizator ma prawo wybrać i nagrodzić mniej odpowiedzi.
7. Informacje o zwycięzcach zostaną podane w komentarzu pod wpisem o konkursie. Zwycięzcy
zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej poprzez Facebook.
8. Nagrodą w konkursie jest książka personalizowana „W nowej szkole”. Każda z nagrodzonych
osób otrzyma 1 egzemplarz książki.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi konkursu, w ciągu trzech dni
od otrzymania powiadomienia o wygranej:
a. Danych dziecka, niezbędnych do przygotowania książki (imię dziecka, ewentualnie
nazwisko, zdjęcie portretowe o wadze minimum 1MB i dedykacja).
b. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, dla którego będzie
przygotowana książka. Treść tej zgody brzmi następująco: „„Na podstawie art. 23 ust.
1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oświadczam, że jestem
upoważniona/y do udzielenia zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych
osobowych dziecka przez Wydawnictwo kUFFerek Eliza Trzęślewicz, ul. Zamiany 8
LU2, 02-786 Warszawa, w celu przygotowania książki personalizowanej W nowej
szkole.”
c. Prawdziwych i kompletnych danych do wysyłki nagrody.
10. Dane te można przesłać na jeden z podanych sposobów:
a. W wiadomości prywatnej na facebooku;
b. Mailem na adres sklep@omniebajka.pl;
c. Zamawiając książkę przez stronę www.omniebajka.pl i wpisując kod podany
zwycięzcy przez Organizatora Konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę niekompletnych,
błędnych lub nieprawdziwych danych.
12. Niedopełnienie formalności wymienionych w pkt. 10 powyżej oznacza rezygnację z nagrody.
13. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu na koszt Fundatora nagród, przesyłką
poleconą na wskazane przez laureatów adresy na terenie Polski.
14. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości wygranej w gotówce.
15. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
16. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
17. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do niego jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora i Fundatora nagród. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
19. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod linkiem
podanym we wpisie na profilu Facebook Juniorowo, w którym zostało opisane zadanie
konkursowe.
20. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.

