
Regulamin konkursu: „Daj się ponieść owocowej przygodzie” 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Daj się 

ponieść owocowej przygodzie”.  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest portal DoUrody.pl  w imieniu firmy: Laboratorium 

Kosmetyków Naturalnych Farmona.  

2. Celem konkursu jest promocja produktów z linii Tutti Frutti Wiśnia & Porzeczka. 

3. Konkurs trwa od 26.04.2013 do 07.05.2013 roku (czas nadsyłania odpowiedzi - do 

07.05.2013) i jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

strony internetowej www.dourody.pl zwanej dalej "Serwisem". 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2013 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem 

Serwisu.  

5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych 

(Dz.U. 1992 Nr 69 poz.341). 

 6. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") stanowi warunki Konkursu i określa 

prawa i obowiązki jego Uczestników i Serwisu. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1.Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Jedna osoba może uczestniczyć w konkursie jeden raz. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy firmy Laboratorium 

Kosmetyków Naturalnych Farmona lub portalu dourody.pl, a także ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo. 



4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 

w całości i jest zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 

również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagród. Każdemu 

uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany. 

Administratorem danych osobowych jest portal DoUrody.pl z siedzibą przy ul. Próchnika 51 

w Łodzi. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów Konkursu. 

6. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można 

przenosić na inne osoby. 

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ujawnianie i wykorzystanie dla celów 

reklamowych i marketingowych ich danych personalnych i wizerunku za pomocą środków 

masowego przekazu, lub środków elektronicznych. Uczestnicy nie są uprawnieni do 

otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. 

8. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie uczestnik zobowiązany 

jest do: 

a. zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie, który 

zamieszczony został w serwisie Dourody.pl; 

b. wysłania zdjęcia (wraz z krótkim opisem), które będzie ukazywać wiosenne 

aktywności uczestniczki/uczestnika Konkursu. Zdjęcie to ma pokazywać jak zdrowo 

i aktywnie cieszyć się z majówkowej aury.  

c. zdjęcie i jego opis uczestnik konkursu powinien wysłać na adres e-mail: 

redakcja@dourody.pl wpisując w tytuł wiadomości nazwę Konkursu: „Daj się 

ponieść owocowej przygodzie”. 

d. nadesłane zdjęcia lub ich opisy, nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi 

w żadnym innym serwisie internetowym, ani przez osobę trzecią; 

mailto:redakcja@dourody.pl


e. nadesłane zdjęcie musi mieć maksymalną wagę 0,5 Mb oraz być w formacie .png lub 

.jpg; 

f. opis do nadesłanego zdjęcia nie może przekraczać 220 znaków (bez spacji).  

 

9. Zabronione jest nadsyłanie zdjęć lub opisów naruszających w jakikolwiek sposób 

obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści 

wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści 

pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 

obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. 

 

10. Zgłaszając zdjęcie do konkursu uczestnik potwierdza, że ma do niego pełnię praw 

autorskich. 

 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć 

sobie prawa do nadesłanej przez niego treści oraz zdjęć.  

 

12. Wysyłając zdjęcie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę do wykorzystania zdjęcia przez 

Serwis do działań promocyjnych związanych z konkursem. 

13. Serwis zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych 

w zgłoszeniu; 

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestników, 

za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych 

osobowych i informacji zawartych na formularzu rejestracyjnym uniemożliwiającą 

odszukanie Uczestnika uprawnionego do nagrody. 

15. O wyborze zwycięzcy zadecyduje jury, w skład którego wchodzi redakcja portalu 

DoUrody.pl. Trzech uczestników konkursu, których zdjęcia i ich opisy najbardziej przypadną 

do gustu jury otrzymają nagrodę. 

16. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych 

poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za 

samo uczestnictwo w konkursie. 



 

§ 3 Nagrody 

1.Nagrodą jest zestaw kosmetyków z linii Tutti Frutti Wiśnia & Porzeczka. 

2. Ilość nagród wynosi: 3 zestawy. 

3. O wygranej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, lub 

telefonicznie w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Jednocześnie wcześniej 

ukaże się informacja o laureatach konkursu w dyskusji konkursowej na forum DoUrody.pl 

4. Nagroda zostanie przekazana trzem laureatom Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej  

przesyłką poleconą, na adres wskazany przez zwycięzcę. 

5. Odbiór nagrody stanowi jednoczesne zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych roszczeń 

w stosunku do Serwisu. 

6. W przypadku rezygnacji z nagrody, jury wybierze kolejną osobę, która spełnia kryteria 

zawarte w Regulaminie. 

7. W przypadku nie podania przez laureata konkursu swoich danych teleadresowych 

umożliwiających wysyłkę nagrody w przeciągu 7 dni od momentu ujawnienia zwycięzców, 

nagroda nie zostanie wysłana. 

 

§ 4 Postanowienia Końcowe 

1.Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

w siedzibie Serwisu oraz na stronie www.dourody.pl 

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyny. 

Wszelkie zmiany zostaną opublikowane zgodnie z ust. 1. 

3. Jakakolwiek odpowiedzialność Serwisu względem Uczestników lub osób trzecich jest 

wyłączona – z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 


