
„Konkurs z Wood&Paper” - regulamin konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z Wood&Paper” i jest zwany dalej: 
"Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest jest MJ Marcin Janiszewski z siedzibą przy ul. Opolskiej 
127a/30 , 52-013 Wrocław zwany dalej Organizatorem we współpracy z Wood&Paper, 
zwanym dalej Partnerem.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 23 lutego – 12 marca 
2017 na stronie mlecznepodroze.onet.pl

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych 
biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi być subskrybentem Newslettera serwisu 
mlecznepodroze.onet.pl. Do newslettera można zapisać się za pomocą formularza 
dostępnego na stronie http://mlecznepodroze.onet.pl/newsletter/
c) osoba biorą udział w konkursie musi polubić Facebookowe profile:
- Mlecznych Podróży, adres: https://www.facebook.com/mlecznepodroze
- Wood & Paper, adres: https://www.facebook.com/woodandpaperpl/
d) osoba biorąca udział w Konkursie musi też odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Odpowiedź  należy przesłać na adres email woodandpaper@mlecznepodroze.pl 
4. Zgłoszenie powinno zawierać:

- adres email wysyłającego
- odpowiedź na pytanie konkursowe

5. Jedno osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W wypadku wysłania kilku zgłoszeń pod
uwagę będzie brane tylko pierwsze.

6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 26 marca 2017.
7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć na wiadomość w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, 
pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrody to:
a) jeden stolik kawowy SOLO mini ( http://woodandpaper.pl/product-
category/drewno/stoliki-kawowe/ ) w dowolnym kolorze i wykończeniu. Wartość nagrody 
to 750 PLN

b) cztery bony rabatowe, każdy o wartości 200 PLN uprawniające do zakupów produktów ze strony

http://woodandpaper.pl/product-category/drewno/stoliki-kawowe/
http://woodandpaper.pl/product-category/drewno/stoliki-kawowe/
http://mlecznepodroze.onet.pl/newsletter/


woodandpaper.pl. Bony można zrealizować tylko na produkty z kategorii dostępnych pod 
poniższymi adresami:
- http://woodandpaper.pl/product-category/drewno/stoliki-kawowe/
- http://woodandpaper.pl/product-category/drewno/stoly-biurka/
- http://woodandpaper.pl/product-category/drewno/komody-szafki/
c) cztery bony, każdy o wartości 80 PLN, na przeloty Ryanair z Polski. Bony można zrealizować 
zgodnie z zasadami realizacji bonów dostępny na stronie Ryanair.com
d) bon rabatowy dający 10% rabatu na dowolny asortyment z oferty Wood&Paper dostępnego pod 
adresem woodandpaper.pl

2. Przyznania nagród dokona jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera.
3. Nagroda opisana w § 3 pkt 1 d) zostanie przyznana każdego uczestnikowi Konkursu, który 

nadeśle prawidłowe zgłoszenie. 

§ 4

PYTANIE KONKURSOWE
1. Pytanie konkursowe to

„Dokąd Wy byście zabrali naszego bohatera (stolik kawowy SOLO mini) i dlaczego właśnie
tam?„

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do
przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na znaczne pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Organizator ma prawo 
wprowadzić zmiany mające na celu wyeliminowanie ewentualnych prób oszustw ze strony 
Uczestników. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
mlecznepodroze.onet.pl


