Regulamin konkursu na fanpage’u firmy Ogródek Dziadunia w serwisie Facebook
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk
Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 27, 42-110 Wąsosz Dolny, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540203, NIP 5742058285,
REGON 360616133.
2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą opublikowania postu informującego o konkursie w serwisie
społecznościowym Facebook, na fanpage Organizatora pod adresem:
https://www.facebook.com/OgrodekDziadunia/
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne,
mające co najmniej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane
Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook zaakceptowały niniejszy
Regulamin.
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,
b) pracownicy i współpracownicy Organizatora,
c) najbliżsi osób wymienionych w podpunktach poprzedzających.
5. Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie w serwisie społecznościowym Facebook, na fanpage
organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/OgrodekDziadunia/
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja
konkursu. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Zadaniem konkursowym jest dodanie w serwisie społecznościowym Facebook, na fanpage
Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/OgrodekDziadunia/ komentarza o treści
odpowiadającej na zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją podanych oświadczeń:
"Akceptuję Regulamin konkursu, organizowanego przez „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk
Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 27, 42-110 Wąsosz Dolny, nr KRS 0000540203,
NIP 5742058285, REGON 360616133”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres
zamieszkania, przez Organizatora Konkursu „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław Ślusarczyk Spółka
Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny, ul. Traugutta 27, 42-110 Wąsosz Dolny, nr KRS 0000540203, NIP
5742058285, REGON 360616133” w celach związanych z Konkursem, w szczególności na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród ."
11. Treść zadania konkursowego umieszczona jest w poście konkursowym.

12. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zamieszczonego przez siebie komentarza.
13. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić więcej niż jeden komentarz w celu realizacji zadania
konkursowego.
14. Udział w konkursie jest bezpłatny.
15. Przez publikację komentarza należy rozumieć moment, w którym treść dodanego komentarza
wraz z nazwą autora staje się powszechnie widoczna na profilu Facebook Organizatora Konkursu.

§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Komentarz- zgłoszenie konkursowe. Musi stanowić przejaw działalności twórczej Uczestnika
Konkursu o indywidualnym charakterze.
2. Organizator ma prawo do odmowy publikacji lub usunięcia komentarza: który zawiera treści
zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające
dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, który zawiera treści wulgarne, którego treść nie ma
związku z komentowanym wpisem, w sytuacji powielania treści komentarza, zawierającego
jakiekolwiek dane personalne, noszącego znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
zawierającego link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.
3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Organizatora na podstawie następujących kryteriów:
oryginalności, pomysłowości, kreatywności i poprawności językowej.
4. Organizator dokona wyboru zwycięzców Konkursu najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty
zakończenia konkursu.
5. Autor/rzy zwycięskich komentarzy powiadomieni zostaną dodatkowo za pośrednictwem
wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, uczestnik
zobowiązany jest odesłać na adres mailowy: biuro@ogrodekdziadunia.pl lub w wiadomości
prywatnej na fanpage Organizatora następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail.
3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może
kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia
Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych
informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej
formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym
odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź
niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań
stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie,
również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

§ 3 NAGRODY ORAZ SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Nagrodami w konkursie są produkty firmy Ogródek Dziadunia w ilości i wartości określonej w
poście konkursowym.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora według zasad określonych w poście
konkursowym i §2 pkt.3, wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany
przez Uczestnika zgodnie z § 2 ust 5 w terminie 7 dni od daty otrzymania niezbędnych danych od
Uczestnika.
4. Warunkiem otrzymania prawa do nagrody jest przesłanie wiadomości z danymi, o których mowa w
§ 2 ust 5.
5. W przypadku niepodania przez wyłonionego Zwycięzcę kompletu danych, o których mowa w § 2
ust 5. w terminie 7 dni od powiadomienia go o wygranej, lub podania przez niego nieprawidłowych
danych, traci on prawo do nagrody.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody
nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne lub innego rodzaju świadczenia.
7. Nagrody będą wysłane przez Organizatora na jego koszt, pocztą lub przesyłką kurierską na adres
podany przez Zwycięzcę Konkursu, w terminie do 30 dni od dnia, w którym Organizator otrzyma od
Zwycięzcy Konkursu informację o adresie do wysyłki Nagrody oraz informacje niezbędne dla celów
podatkowych.
8. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu pomimo poinformowania
Zwycięzcy o fakcie przyznania mu Nagrody, Organizator prześle Zwycięzcy pisemne powiadomienie o
możliwości odbioru Nagrody osobiście w siedzibie Organizatora lub o możliwości ponownego
przesłania Nagrody do Zwycięzcy, na koszt Zwycięzcy, za pośrednictwem kuriera lub poczty,
stosownie do uzgodnień ze Zwycięzcą. W piśmie Organizatora wskazane zostaną miejsce i termin
osobistego odbioru Nagrody, przy czym termin ten będzie wynosił, co najmniej 2 miesiące od daty
wysłania do Zwycięzcy Konkursu pisma powiadamiającego o możliwości osobistego odbioru Nagrody.
9. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza swoim zgłoszeniem zapoznanie się z
Regulaminem i jego warunkami.

§ 4 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może zgłosić poprzez wiadomość e-mail na
adres: biuro@ogrodekdziadunia.pl lub złożyć na piśmie na adres: „OGRÓDEK DZIADUNIA” Czesław
Ślusarczyk Spółka Jawna ul. Traugutta 27 42-110 Wąsosz Dolny, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
zwycięzców konkursu.
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data e- maila lub data stempla
pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

4. Organizator rozpatrzy reklamacje i powiadomi o wyniku rozpatrzonej reklamacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą w terminie 14
(czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa
autorskie oraz osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego, tj. odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe. Uczestnik Konkursu zapewnia Organizatora, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest
obciążone wadami prawnymi, a osoby trzecie nigdy nie zgłosiły jakichkolwiek roszczeń związanych z
treścią odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
2. Uczestnik oświadcza i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z
treści komentarza dodanego w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności
praw autorskich, osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba
trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.
3. W zakresie w jakim odpowiedź na Zadanie Konkursowe, tj. Zgłoszenie Konkursowe, stanowi utwór
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, tj. ze Zgłoszenia
Konkursowego (w całości lub w jakiejkolwiek części), bez ograniczeń terytorialnych, przez czas
nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
dokonania Zgłoszenia Konkursowego, a w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 ustawy o prawie autorskim oraz na następujących polach eksploatacji:
3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia Konkursowego lub jego części –
utrwalanie, wytwarzanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie do
pamięci komputera (w tym HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów teleinformatycznych (w
tym systemów cloud computing), zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną,
analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray oraz tzw. papier elektroniczny), również w zakresie, w
którym utrwalanie lub zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania,
odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania lub przechowywania Zgłoszenia
Konkursowego;
3.2. w zakresie obrotu egzemplarzami jakichkolwiek przedmiotów, na których lub w których
utrwalono Zgłoszenie Konkursowe lub jego część – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem
oryginału albo egzemplarzy;
3.3. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego lub jego części w sposób inny
niż określony powyżej – rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i bezprzewodowe) i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Zgłoszenia Konkursowego lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3.4. rozpowszechnienie Zgłoszenia Konkursowego lub jego części poprzez ich udostępnienie
w sieci Internet (w szczególności: na stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora
w serwisach: Facebook, YouTube oraz innych portalach społecznościowych), sieciach Intranet,

systemach cloud computing, wykorzystanie w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym
stacjonarnej i komórkowej, a także wyświetlanie na wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych
(w tym monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyświetlaczach, jak również za pomocą
rzutników i projektorów), a także w salach kinowych;
3.5. Korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego lub jego części w charakterze: znaków
towarowych, w tym zarejestrowanych znaków towarowych; haseł handlowych, marketingowych,
reklamowych lub promocyjnych dotyczących Organizatora, prowadzonej przez niego działalności, w
tym jego produktów lub usług; elementów materiałów handlowych, marketingowych, reklamowych,
promocyjnych, informacyjnych – w tym także umieszczanych na wszelkiego rodzaju plakatach,
banerach, billboardach i tym podobnych powierzchniach reklamowych, a także wszelkiego rodzaju
banerach internetowych (statycznych i dynamicznych), jak również folderach, broszurach i tym
podobnych materiałach, dotyczących lub związanych z Organizatorem, prowadzoną przez niego
działalnością, w tym jego produktami lub usługami; (iv) wszelkich form przedstawiania, wyróżniania,
reklamowania lub promowania Organizatora, prowadzonej przez niego działalności, jego produktów
lub usług;
3.6. Rozpowszechnianie i publikowanie Zgłoszenia Konkursowego lub jego części w
periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących lub nie jednolitą całość, w tym w
dziennikach i czasopismach, w tym prasie branżowej, w szczególności we wszelkich publikacjach
ukazujących się w wersji elektronicznej, a także w programach radiowych i telewizyjnych;
3.7. Tworzenie na podstawie lub z użyciem Zgłoszenia Konkursowego lub jego części
jakichkolwiek dokumentów, a także korzystanie, rozpowszechnianie i rozporządzanie takimi
dokumentami, w tym także wykorzystanie ich w dowolnym postępowaniu rejestracyjnym, sądowym,
administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;
3.8. Wykonywanie produktów i ich opakowań, na którym zostanie uwidocznione Zgłoszenie
Konkursowe lub jego część;
3.9. Zgłaszania do ochrony i rejestrowania Zgłoszenia Konkursowego lub jego części jako
znaków towarowych lub przedmiotów innych praw własności przemysłowej; 6.3.10. tłumaczenie,
przystosowywanie, zmianę układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Zgłoszeniu
Konkursowym lub jego części.
4. Licencja, o której mowa w punkcie 6.3, może zostać wypowiedziana przez Uczestnika Konkursu z
zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
5. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie przez
Organizatora zależnych praw autorskich, w rozumieniu art. 2 ust. o prawie autorskim, do opracowań
Zgłoszenia Konkursowego, tj. na korzystanie z utworów zależnych i rozpowszechnianie nimi, oraz
upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw
autorskich do Zgłoszenia Konkursowego.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i
podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego lub z jego
części, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa do
Zgłoszenia Konkursowego lub jego części.
7. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego lub jego części na
którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w punkcie 3, a także ma prawo do anonimowego
rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego lub jego części.

8. Organizator zastrzega, że – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego – z chwilą otrzymania
przez Uczestnika Konkursu (Zwycięzcę Konkursu) Nagrody, Organizator, bez dodatkowego
wynagrodzenia, nabywa od Zwycięzcy Konkursu prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz
autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, jak również zgody i upoważnienia, o
których mowa w niniejszym paragrafie, bez ograniczeń terytorialnych, na terytoriach państw całego
świata, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego, a w
szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ust. o prawie autorskim oraz na
polach eksploatacji, o których mowa w punkcie 3.
9. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika Konkursu (Zwycięzcę Konkursu) Nagrody, Uczestnik Konkursu
(Zwycięzca Konkursu) upoważnia Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich, do
opracowań Zgłoszenia Konkursowego, tj. na korzystanie z utworów zależnych i rozpowszechnianie
nimi, oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań Zgłoszenia Konkursowego.
10. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i
podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego lub z jego
części, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa do
Zgłoszenia Konkursowego lub jego części.
11. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego lub jego części oraz do występowania w jego imieniu
o ochronę autorskich praw osobistych.
12. Uczestnik Konkursu (Zwycięzca Konkursu) oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym
Regulaminie zakresem, w którym nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe może zostać wykorzystane oraz
że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora. Uczestnik
Konkursu (Zwycięzca Konkursu) wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie
Zgłoszenia Konkursowego lub jego części z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru
Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich
nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok, w sąsiedztwie lub w
zestawieniu innych Zgłoszeń Konkursowych lub innych treści.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz do
przesyłania odpowiedniego zgłoszenia do organu podatkowego.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do
przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.
3. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników oraz zgoda na ich przetwarzanie są
dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania
nagrody. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako
administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu

za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook w celach
związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody
oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne
dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt.2.5.
5. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu,
w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w
toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z
Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w
Serwisie Facebook w postaci loginu Serwisu Facebook.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://ogrodekdziadunia.pl/ udostępniony pod linkiem podanym w poście konkursowym.
2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie
decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w
ustawie.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu
określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Do konkursu można przystąpić w każdej chwili jego trwania.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.

Organizator
Firma Ogródek Dziadunia

