
REGULAMIN KONKURSU „Zwierzak miesiąca!”  

§ 1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Dary Natury sp. z o. o. 

z siedzibą pod adresem Koryciny 73b, 17-315 Grodzisk (zwaną dalej organizatorem), za 

pośrednictwem profilu organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod 

adresem: https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury  

1.2. Fundatorem nagrody jest organizator.  

1.3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela 

serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora.  

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.08.2022 do 29.08.2022 do godziny 23:59. 

Publikacja wyników nastąpi do 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu.  

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest 

możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie  

1.6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

1.7. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez 

siebie pracy.  

1.8. Uczestnik zamieszczając komentarz oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania 

konkursowego oraz nie narusza ono praw autorskich osób trzecich.  

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania niestosownych i niecenzuralnych komentarzy.  

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym opublikować 

zdjęcie swojego zwierzaka oraz napisać jego imię i wiek. Jury w każdej edycji konkursu nagrodzi jedną 

osobę, której zdjęcie będzie najładniejsze, najzabawniejsze i najlepsze jakościowo. Laureat otrzyma 

kod rabatowy na 150 zł do wykorzystania w sklepie www.biopasze.pl. Zdjęcie zwierzaka miesiąca 

będzie opublikowane na https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury i będzie przypięte u góry 

strony przez 7 dni.  

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście 

konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury  

2.3. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie i jego przebiegu przekazuje się 

uczestnikom w poście umieszczonym na fanpage’u https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury 

oraz w niniejszym regulaminie.  

2.4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające 

konto w serwisie Facebook.  

2.5. W przypadku zakwalifikowania uczestnika do grona zwycięzców, uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie przez organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako laureata konkursu na 

stronie konkursu.  



2.6. Każdy z uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w konkursie.  

2.7. Każdy z uczestników może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji konkursu, przy czym jeżeli 

zostanie laureatem konkursu w ramach danej edycji konkursu, to kolejny raz może zwyciężyć w 

konkursie po upływie 3 miesięcy.  

2.8. Uczestnicy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

§ 4. NAGRODY  

4.1. Opisy nagród wybranych przez organizatora znajdują się w niniejszym regulaminie oraz na 

stronie https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury poświęconej udziałowi w konkursie. Nagród 

nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.  

4.2. Spośród zdjęć zamieszczonych przez uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja 

Konkursowa wybierze jedno, którego autor otrzyma nagrodę w postaci kuponu rabatowego o 

wartości 150 zł.  

4.3. Nagrodą jest kupon rabatowy o wartości 150 zł do wykorzystania na dowolne produkty w sklepie 

internetowym www.biopasze.pl. Jeśli wartość produktów dodanych do koszyka jest niższa niż 150 zł, 

klientowi nie uda się użyć kodu rabatowego. Jeśli wartość produktów dodanych do koszyka jest 

wyższa niż 150 zł klient będzie musiał dopłacić różnicę. Jeśli wartość koszyka zwycięzcy w sklepie 

internetowym www.biopasze.pl będzie przekraczał kwotę 300 zł kod rabatowy nie zostanie 

zrealizowany. Koszt wysyłki pokrywa organizator. 

4.4. Laureaci zostaną ogłoszeni i powiadomieni przez organizatora na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/BIOPaszeDaryNatury nie później niż 5 dni po zakończeniu zgłaszania prac 

konkursowych.  

4.5. Laureaci zobowiązani są w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o 

zakwalifikowaniu do grona laureatów konkursu skontaktować się mailowo z organizatorem pod 

adresem biopasze@darynatury.pl.  

4.6. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w 

przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych 

nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim 

przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora.  

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia konkursu należy kierować pod 

adres biopasze@darynatury.pl. Przyjmowanie reklamacji następuje nie później niż w ciągu 2 dni od 

dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie uczestnik konkursu.  

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis 

reklamacji.  

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie 30 dni roboczych od daty 

doręczenia wiadomości.  

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

http://www.biopasze.pl/
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6.1. Organizator upoważnia komisję konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia 

uczestników z konkursu.  

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie 

trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia konkursu.  

6.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Dary Natury sp. z o. o. z siedzibą 

pod adresem Koryciny 73b, 17-315 Grodzisk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 

0000904304, NIP 5441542276, nr REGON 389090177. W sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych należy kontaktować się z pod adresem e-mail: pasze@darynatury.pl  

6.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, 

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE 

(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku BIO Pasze Dary Natury.  

6.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania 

Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także 

przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
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