
REGULAMIN KONKURSU

#piesologia50k

§1
ORGANIZATOR KONKURSU 

 1. Organizatorem  konkursu  #piesologia50k  zwanego  dalej  Konkursem,  jest:
Piesologia  Katarzyna  Banach  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Sarabandy  28a,  NIP:
9512044005, REGON: 146054296.

§2
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 27.07.2018 r. od godziny 8:00 do dnia
30.08.2018 r,. do godziny 23:59

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które do dnia 30.08.2018 r. do godziny 23:59 dokonają
zgłoszenia, o którym mowa w §5 pkt.1.

2. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  najbliżsi  członkowie  rodziny  Organizatora  oraz
osoby,  które  w  jakikolwiek  sposób  brały  udział  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu
Konkursu.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest   Piesologia  Katarzyna
Banach  z  siedzibą  w Warszawie  przy  ul.  Sarabandy  28a,  NIP:  9512044005,  REGON:
146054296 oraz Eco Life Group SC z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Jasnej NIP:
6452544374,  REGON:  362429872.  Imiona,  nazwiska  oraz  inne  dane  Uczestników
Konkursu  niezbędne  do  wydania  nagrody  będą  przekazywane  Organizatorowi  drogą
elektroniczną i  będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i
wydania  nagród.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  dla  potrzeb
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  należy  subskrybować  kanał  Piesologii  na  Youtube
https://www.youtube.com/PiesologiaPiesologia,  obserwować  Instagram  Piesologii
https://www.instagram.com/piesologia/ oraz opublikować na Instagramie zdjęcie wakacyjne
przedstawiające psa i w opisie tego zdjęcia użyć oznaczenia #piesologia50k

2. Jedna osoba może opublikować oraz oznaczyć dowolną ilość zdjęć. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

https://www.youtube.com/PiesologiaPiesologia
https://www.instagram.com/piesologia/


4. Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  przez  Uczestnika  warunków
niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik  oświadcza  i  zapewnia,  że  przysługują  mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa
autorskie  do  przesłanej  pracy  konkursowej,  która  jest  przejawem  jego  własnej
indywidualnej  twórczości  o  oryginalnym  charakterze  i  jest  wolna  od  wad  fizycznych  i
prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. 

6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z
tytułu  naruszeń  praw,  o  których  mowa  w  §5  pkt.5,  Uczestnik  zobowiązuje  się  do
zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o
której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 

7. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w
Konkursie. 

8. Uczestnik  Konkursu  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  wielokrotne  (nieograniczone
ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie
wybranych  fragmentach  z  jego  pracy  konkursowej  przez  Organizatora  na  wszystkich
znanych polach eksploatacji.

§ 6
NAGRODY KONKURSOWE I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

1. Nagrodą w konkursie jest:

• jednorazowy voucher o wartości 150zł na zakupy w sklepie internetowym  https://e-
hunter.pl/ ważny do dnia 15.09.2018 r.

• dostęp do Kursu Luźna Smycz Online w Pakiecie Premium o wartości 299zł.  Pakiet
premium, oprócz dostępu do wszystkich treści kursu i zamkniętej grupy na Facebooku
zapewnia  dodatkowo  pakiet  dziesięciu  konsultacji  za  pośrednictwem  e-maila,  do
którego może być dołączony link do pliku video o długości nie przekraczającej 5min.
Pakiet premium można wykorzystać do dnia 30.11.2018 r.

2. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń Organizator dokona
wyboru pięciu zwycięzców. Każdy z nich otrzyma jeden voucher  oraz jeden dostęp do
Kursu  Luźna Smycz Online w Pakiecie Premium.

3. Nagród nie można wymieniać na gotówkę ani zrzekać się ich na rzecz innych osób.

4. Warunkiem  niezbędnym  do  odbioru  nagród  jest  przesłanie  Organizatorowi  przez
Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, PESEL oraz mail kontaktowy.

5. Zwycięskie  zdjęcia  dnia  31.08.2018  r.  zostaną  opublikowane  na  kanale  Piesologii  w
zakładce Społeczność. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zgłoszonych do Konkursu
zdjęć w mediach społecznościowych Organizatora.

https://e-hunter.pl/
https://e-hunter.pl/


6. Dnia 31.08.2018 r. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu przez Instagram
w celu uzyskania danych osobowych niezbędnych do wydania nagród. 

7. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych do dnia 7.09.2018 r. i/lub
podanie  nieprawidłowych  danych  przez  zwycięzce  Konkursu  oznacza  utratę  prawa  do
nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego zwycięzcy.

§ 7
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać mailowo na adres
kontakt@piesologia.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 3
dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji. 

3. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie. 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest  grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o  grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

2. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  serwisie  piesologia.pl  przez  cały  okres  trwania
Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego serwisu. 

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  problemy  techniczne,  mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  jeżeli  nie  wpłynie  to  na
pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Zmiany  wchodzą  w  życie  z  dniem
opublikowania w Serwisie.

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  Uczestnika  Konkursu
niewłaściwego adresu e-mail, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a
tym  samym  uniemożliwiających  odebranie  nagrody.  Próba  wysłania  wiadomości  z
informacją  o  odebraniu  nagrody  jest  wykonywana  tylko  raz.  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie.

6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie. 
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