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Regulamin konkursu  
„Pozytywnie doładowani w domu” 

 
 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod 
nazwą „Pozytywnie doładowani w domu” („Konkurs”). 

 
 
 

§ 1  
Organizator  

 
Organizatorem Konkursu jest spółka Sąsiedzi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/14, 
01-014 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000314343, posiadająca kapitał 
zakładowy w wysokości 50.000,00 zł oraz numer NIP 5272585448 („Organizator”). 
 

§ 2  
Uczestnicy  

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana 

(posiadająca konto) w portalu ebobas.pl (www.ebobas.pl) („Portal”), posiadająca obywatelstwo 
polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). 

 
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: 
 

a. członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych 
rodzin; 

b. osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin; 
c. członkowie władz lub pracownicy agencji artflash z siedzibą w Swarzędzu, os. 

Kościuszkowców 1/16, NIP: 777-27-53-795, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 
 
3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

§ 3  
Termin Konkursu 

 
Konkurs będzie prowadzony w dniach od dnia 12 listopada (od godz. 12.00) do dnia 10 grudnia 2012 
roku (do godz. 12.00) za pośrednictwem Portalu.   

 
 

§ 4  
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien do dnia 8 grudnia 2012 roku (do godziny 

24.00): 
a. Zalogować się w Portalu  
b. Zgłosić do konkursu jedno zdjęcie lub kilka (maksymalnie 5), o tematyce ściśle związanej z 

tematem konkursu z uwzględnieniem pkt. 2.  
c. Dodane zdjęcia nie mogą być zdjęciami zgłoszonymi w poprzednich konkursach Portalu. 
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2. Zgłoszone zdjęcia powinny pokazywać zaangażowanie dziecka w wykonywanie obowiązków 
domowych oraz być kreatywne. 

3. W Konkursie udział biorą wyłącznie Uczestnicy, którzy wypełnili warunki określone w ust 1. i ust. 
2. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konkursu zdjęć Użytkownika, który łamie 
Regulamin Konkursowy lub narusza przyjęte powszechnie normy obyczajowe.  

 
 

§ 5 
Głosowanie 

 
 
1. Na jedno zdjęcie każdy Uczestnik może oddawać głos co 24 godziny.  

 
2. Głosowanie trwa do 9 grudnia 2012 roku do godz. 24.00.  

 
3. Głos zalogowanego na portalu eBobas.pl Uczestnik daje zdjęciu 3 punkty, głos Gościa – 1 punkt.  

 
4. Organizator zapewnia stały monitoring przebiegu Konkursu pod kątem prawidłowego przebiegu 

głosowania.  
 

5. W stosunku do Uczestników, którzy złamią Regulamin, Organizator podejmie następujące kroki: 
- pisemne ostrzeżenie  
- odebranie adekwatnej do skali oszustwa liczby punktów 
- wyzerowanie licznika głosowania 
- usunięcie zdjęcia (lub wszystkich zdjęć) z Konkursu.  
 

 
§ 6 

Nagrody 
 

1. Organizator opublikuje listę loginów zwycięzców wraz z oznaczeniem nagród, które wygrali, w 
dniu 10 grudnia 2012 roku najpóźniej do godz. 12.00 wraz z oznaczeniem nagród, które wygrali. 
Zwycięzcy zostaną również powiadomieni o wygranej („Powiadomienie”) za pośrednictwem 
wiadomości przesłanej przez Organizatora, która wskaże w jaki sposób wypełnić warunki 
konieczne do uzyskania wygranej. 
 

2. Nagrody w konkursie funduje Energizer Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(02-676) przy ul. Postępu 21C. Łączna pula nagród to piętnaście zabawek.  

 
3. Jury przyzna w sumie 15 nagród: pięć głównych i dziesięć dodatkowych, biorąc pod uwagę 

zdjęcia, które zgromadzą minimum 50 punktów i będą zgodne z zadaniem konkursowym. 
 

4. Pulę nagród stanowi pięć globusów Małego Pilota firmy VTech o wartości 200 zł brutto z 
przeznaczeniem na nagrody główne. Pulę nagród dodatkowych stanowi pięć Migocących kul 
firmy VTech o wartości 100 zł oraz pięć Giggle Wilggle firmy Hasbro o wartości 100 zł brutto. 
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł. 

 
5. Nagrodę główną, jeden z pięciu globusów VTech otrzymają użytkownicy, których zdjęcia 

zgromadzą największą liczbę punktów, przy czym minimalna ilość zebranych głosów to 50. 
Użytkownicy, których zdjęcia zajmą miejsca IV-VII otrzymają jedną z dziesięciu nagród 
dodatkowych.  
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6. Przy podziale nagród dodatkowych jury, w miarę możliwości, będzie brało pod uwagę – zarówno 

w przypadku nagród z głosowania, jak i nagród jury – wiek dziecka, będącego bohaterem zdjęcia.  
 
 

§ 7 
Zwycięzcy 

 
 

1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody, jest prawidłowe wypełnienie, najpóźniej w 
ciągu 7 dni od otrzymania Powiadomienia, formularza.  
 

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza oznacza wypełnienie i/lub zaznaczenie wszystkich 
wymaganych pól w nim zawartych. W Formularzu należy podać wymagane tam dane: dokładny 
adres (miasto, kod, ulica) oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu i zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, jak również złożyć oświadczenie o 
zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.  

 
3. Ostateczna lista loginów Zwycięzców, którzy otrzymali nagrody zostanie opublikowana na stronie 

Portalu, pod adresem www.ebobas.pl/konkursy, po zakończeniu procedury reklamacyjnej. 
 

4. Użytkownik może otrzymać w konkursie tylko jedną nagrodę. 
 

5. Jeśli jedno dziecko występuje na zdjęciach zgłoszonych przez dwóch lub więcej użytkowników, 
nagrodę może otrzymać tylko jeden z nich.  

 
6. Użytkownicy, mieszkający za granicą, otrzymają nagrodę tylko wtedy, gdy w formularzu podadzą 

krajowy adres, pod który organizator ma wysłać nagrodę.  
 

7. Warunkiem uczestniczenia w podziale nagród jest dodanie do swojego profilu dziecka, będącego 
bohaterem zdjęcia.   

 
 

§ 8 
Organ nadzoru 

 
1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z 

Regulaminem, sprawować będzie komisja konkursowa („Komisja”). 
 
2. Komisja składa się z  3 (trzech) osób wyznaczonych przez Organizatora. 

 
3. Do zadań Komisji należy również prowadzenie postępowania reklamacyjnego.  

 
 

§ 9  
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać 

wyłącznie listem poleconym do dnia 3 stycznia 2013 roku na adres : 01-014 Warszawa  ul. Żytnia 
16 lok. 14 (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
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2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny 
opis powodu zgłoszenia reklamacji. 

 
3. Reklamację rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres wskazany w ust 1 powyżej, z dopiskiem KONKURS 
„Pozytywnie doładowani w domu” REKLAMACJA. 

 
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku 

reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę 
Organizatora. 

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zgłoszenie Zdjęcia zgodnie z Regulaminem równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez 

Uczestnika na zasady i warunki Konkursu określone w Regulaminie. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody 

z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących Uczestnika, w tym podania przez niego 
nieprawdziwych danych kontaktowych w Formularzu.  

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród rzeczowych. 

  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez 

pocztę lub firmę kurierską. 
 
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu. Na portalu mogą być 

zamieszczone również skrócone informacje dotyczące Konkursu, mają one jednak wyłącznie 
charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu i zmian w Regulaminie. 

Organizator powiadomi uczestników o każdej zmianie Regulaminu. 
 
7. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników Konkursu podawanych za 

pośrednictwem Formularza jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w 
celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik 
konkursu ma prawo dostępu do treści i poprawiania Danych. Podanie przez Uczestnika jest 
dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie Danych w Formularzu uniemożliwia 
przesłanie nagrody i jest równoznaczne z utartą prawa do niej. 

 
 
 
 

Organizator konkursu eBobas.pl 


