
 
 
 

Regulamin konkursu  
„e-Pamiętnik Twojego dziecka” 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 

Konkursie pod nazwą „e-Pamiętnik Twojego dziecka” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Anna Hryniewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Intr@ Anna Hryniewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 9 lok. U5, 01-517 

Warszawa, NIP: 8391065099, REGON: 771578934 (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., za 

pośrednictwem portalu edumaluch.pl (www.edumaluch.pl) (dalej „Portal”). 

§ 2  
Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna 

zarejestrowana (posiadająca konto) w Portalu, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: 

a) współpracownicy lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin; 

b) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

§ 3  
Zasady uczestnictwa 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

a) założyć konto w Portalu oraz prowadzić e-Pamiętnik poprzez dodawanie nowych wpisów w 

postaci wprowadzonego tekstu oraz zdjęcia (dalej „Wpis”); 



b) wyeksportować e-Pamiętnik do pliku .pdf - funkcjonalność dostępna w pasku wyboru 

„wybierz dodatkowe czynności” oraz przesłać pamiętnik na adres email: 

konkurs@edumaluch.pl 

 

2. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie Wpisy oznaczone jako wpis publiczny. e-

Pamiętniki z wpisami sekretnymi nie będą ocenianie. 

 

3. Wpisy powinny być dodawane regularnie, z częstotliwością co najmniej 3 Wpisy tygodniowo, 

począwszy od dnia założenia konta w Portalu.  

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, spełniający warunki określone  

w ust 1-3.  

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału  

w Konkursie, o czym poinformuje danego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wpisu Uczestnika, naruszającego niniejszy 

Regulamin lub powszechnie przyjęte normy obyczajowe.  

§ 4 
Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Aparat Samsung Smart Camera NX 2000 - profesjonalny aparat fotograficzny  

z funkcją kamery. Przyznana zostanie jedna nagroda tego typu.  

b) GOCLEVER TAB - urządzenie typu tablet wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy 7 

cali. Przyznane zostaną co najmniej dwie nagrody tego typu.  

c) Voucher WyjatkowyPrezent.pl na prezent z kategorii Relaks i SPA: „Manicure SPA” Przyznana 

zostanie co najmniej jedna nagroda tego typu. 

d) Voucher WyjatkowyPrezent.pl na prezent z kategorii Relaks i SPA: „Masaż Gorącymi 

Kamieniami”. Przyznana zostanie co najmniej jedna nagroda tego typu. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania również innych nagród, oprócz wymienionych 

w ust. 1. 

§ 5 
Zasady wyłonienia zwycięzców i wydania nagród 

 
1. Organizator opublikuje na stronie internetowej Portalu listę zwycięzców wyłonionych przez 

Komisję Konkursową wraz z oznaczeniem przyznanych nagród, najpóźniej w dniu 30 września 

2014 r. o godz. 16:00. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni  

o przyznaniu nagrody na podstawie wiadomości przesłanej przez Organizatora pocztą 

elektroniczną (dalej „Powiadomienie”). 

 

2. Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda. 

 



3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody jest prawidłowe wypełnienie, najpóźniej w 

terminie 7 dni od otrzymania Powiadomienia formularza, który znajdować się będzie w treści 

wiadomości stanowiącej Powiadomienie, (dalej „Formularz”) oraz przesłanie go do Organizatora 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niespełnienie powyższego warunku w terminie skutkuje 

utratą prawa do nagrody. 

4. Prawidłowe wypełnienie Formularza oznacza wypełnienie lub zaznaczenie wszystkich 

wymaganych pól w nim zawartych. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza nie 

będzie możliwe przesłanie go do Organizatora, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na 

podstawie stosownego komunikatu. W Formularzu należy podać wymagane dane: dokładny 

adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku lub mieszkania) oraz wyrazić zgodę na 

ich przetwarzanie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z 

Regulaminem, jak również złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz 

akceptacji jego postanowień. 

5. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda może w terminie 7 dni od daty otrzymania 

Powiadomienia złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Złożenie 

oświadczenia skutkuje utratą prawa do nagrody. 

6. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w Formularzu w ciągu 21 dni od przesłania 

prawidłowo wypełnionego Formularza. 

§ 6 
Nadzór nad Konkursem 

1. Nadzór nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wydaniem nagród, zgodnie z 

Regulaminem, sprawować będzie Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”). 

  
2. Komisja składa się z  3 (trzech) osób wyznaczonych przez Organizatora. 
 
3. Do zadań Komisji należy również prowadzenie postępowania reklamacyjnego.  

§ 7  
Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

korespondencyjnie, przesyłając reklamację listem na adres ul. Adama Mickiewicza 9 lok. U5, 01-

517 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając reklamację na adres 

konkurs@edumaluch.pl 

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika , a także 

precyzyjne określenie przyczyny zgłoszenia reklamacji. 

 

3. Reklamację rozpatruje Komisja. 

 



4. Rozpatrzenie reklamacji wraz z powiadomieniem Uczestnika o wyniku postępowania 

reklamacyjnego trwa do 30 dni.  

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

roszczeń przed sądem powszechnym. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Dodanie wpisu w e-Pamiętniku jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

zasady i warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania  

z nagrody z powodu siły wyższej lub przyczyn dotyczących Uczestnika, w tym podania przez 

Uczestnika nieprawdziwych danych kontaktowych w Formularzu. 

 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Portalu. Na stronie internetowej 

Portalu mogą zostać zamieszczone również skrócone informacje dotyczące Konkursu, mają one 

jednak wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności 

pomiędzy niniejszym Regulaminem a treścią skróconych informacji dotyczących Konkursu, 

zamieszczonych na stronie internetowej Portalu, pierwszeństwo mają postanowienia 

Regulaminu. 

 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego 

 
 

Organizator konkursu 
 
 


