
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

„Namieszaj z nami na wiosnę!” 
 

§ 1. 
Definicje 

 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

            „Konkurs” – konkurs pod nazwą: "Namieszaj z nami na wiosnę!” 
1. Prowadzony na zasadach określonych Regulaminem. 
2. „Organizator” – organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Eldom Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach (40-238) przy ul. Pawła Chromika 5a wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000157573, Regon: 272626272, NIP: 634-10-16-873, BDO: 000004516 

3. „Ambasador” – ambasadorem Konkursu jest Kinga Paruzel. 
4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała 

prawidłowego zgłoszenia do Konkursu. 
5. „Jury” – jury Konkursu składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Ambasadora. 

 
§ 2. 

Postanowienia ogólne 
 

1. W stosunku do Uczestników Konkursu Organizator jest przyrzekającym nagrodę w 
rozumieniu art. 919 kc. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Konkurs trwa 7 dni i zaczyna się w dniu 08 maja 2019 r. a kończy w dniu 15 maja 

2019 r. [dalej Czas Trwania Konkursu]. 
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17 maja 2019 r. - poprzez podanie danych (imię i nazwisko) osoby nagrodzonej w 
ramach Konkursu na profilu Facebook ELDOM: 
https://www.facebook.com/eldom.eu/ 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami 

serwisu społecznościowego facebook.com, za pośrednictwem którego 

przeprowadzany jest Konkurs. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

7. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest 

Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko i 

wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie ma 
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prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, jak i żądania 

zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Wskazanie wymaganych niniejszym 

Regulaminem danych osobowych oraz złożenie określonych Regulaminem 

zgód/oświadczeń są dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w 

Konkursie a w przypadku wygranej, także doręczenie nagrody.  

 

§ 3. 
Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski  (zwana dalej 
„Uczestnikiem”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie organów Organizatora, Ambasador, 
członkowie Jury, pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 
kuratelą. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na facebook, zgodnie z 

definicją tego pojęcia zawartą w serwisie facebook (zwany dalej: Profilem), założony i 

prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/policies oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub 

wytycznymi facebook-a, a następnie wejść na stronę Organizatora na Facebook 

znajdującą się pod adresem https://www.facebook.com/eldom.eu/ (dalej zwaną: 

Stroną Konkursu). 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika w czasie 

wskazanym w §2 pkt. 3 powyżej, zdjęcia i opublikowanie go wraz z komentarzem (w 

postaci przepisu na wykonanie pysznego i zdrowego deseru lub ciasta) pod postem 

konkursowym (dalej łącznie określane jako „Praca konkursowa”). 

5. Dokonanie publikacji Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, , jest równoznaczne z dokonaniem przez Uczestnika zgłoszenia do 
udziału w Konkursie, a także: 
a.) z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu dostępnego  na stronie 

https://www.eldom.eu oraz w siedzibie Organizatora, 
b.) z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na cele 

związane z Konkursem w brzmieniu: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych  w celach 
przeprowadzenia Konkursu "Namieszaj z nami na wiosnę!” i wyłonienia 
Zwycięzców. 

c.) ze złożeniem oświadczenia w brzmieniu: 
 
„Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich 
danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 
Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych 
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zwycięzców, jest Eldom Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000157573”. 
d.) ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik jest pełnoletni i nie należy do grona 

osób, które nie mogą uczestniczyć w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w 
brzmieniu: „Oświadczam, że jestem pełnoletni/ a, jak również oświadczam, że nie 
jestem członkiem organów Organizatora, jego pracownikiem, ani osobą 
wyznaczoną przez Organizatora lub Współorganizatora do składu Jury, także 
członkiem najbliższej rodziny osób wymienionych powyżej (tj. wstępnym, zstępnym, 
rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka, osobą pozostającą w stosunku 
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą)”. 

e.) z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych na listach osób 
nagrodzonych w Konkursie, w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na umieszczenie 
mojego imienia i nazwiska oraz adresu internetowego na liście osób nagrodzonych 
w Konkursie”, która będzie zamieszczona na profilu facebook ELDOM: 
https://www.facebook.com/eldom.eu/ 

f.) ze złożeniem oświadczenia o autorstwie pracy konkursowej: „Oświadczam, że 
jestem wyłącznym autorem Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu i że praca 
ta nie narusza praw osób trzecich.” 
 

6. O dokonaniu Zgłoszenia w terminie [tj. w Czasie Trwania Konkursu] decyduje data i 
godzina otrzymania Zgłoszenia tj. zamieszczenia Pracy  Konkursowej pod postem 
konkursowym zamieszczonym na profilu facebook ELDOM: 
https://www.facebook.com/eldom.eu/ 

 
§ 4. 

Odpowiedzialność 
 
 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko taką Pracę Konkursową, wykonaną przez 
siebie, co do której posiada pełnię osobistych oraz majątkowych praw autorskich w 
zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r.  nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

2. Organizator Konkursu może zweryfikować Zgłoszenia, w szczególności czy Praca 
konkursowa:  

a. nie zawiera elementów sprzecznych z prawem  
b. nie narusza dobrych obyczajów  
c. nie narusza praw osób trzecich  
d. nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu  
e. nie zawiera elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora 
f. nie zawiera wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub 

szkodliwych dla osób niepełnoletnich 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu Zgłoszenia, które 

nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie lub które uzyskało negatywną opinię 
w wyniku weryfikacji, o jakiej mowa w pkt. 2 powyżej. 

4. Praca Konkursowa  nie może zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności 
nie naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia 
przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

https://www.facebook.com/eldom.eu/
https://www.facebook.com/eldom.eu/


 

 

powyżej w związku z publikacją Pracy Konkursowej, Uczestnik  jest zobowiązany do 
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez  Organizatora, w związku z roszczeniami 
osób trzecich, w tym kosztów obsługi prawnej.  

5. Każdy z Uczestników może stworzyć nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych i 
dokonać ich publikacji zgodnie z §3 pkt.4 Regulaminu  , ale wyłącznie jeden raz może 
zostać zwycięzcą. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych Prac 

konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o 

naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w 

tym dobrych obyczajów zobowiązuje do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice 

and takedown). 

7. Każdy Uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu 

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika. 

8. Niezależnie od uprawnień z pkt.2 powyżej, Organizator ma prawo wykluczenia 

Uczestnika konkursu w przypadku: 

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej 

osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, 

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,  

c) udziału w Konkursie osoby poniżej 13. roku życia.  

9. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o 

wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres 

wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy 

adres Organizatorowi na profilu Facebook. Organizator Konkursu nie ponosi 

odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu, adresu Uczestnika w czasie trwania 

Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w Zgłoszeniu, 

uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i wydanie mu nagrody. 

 
 

§ 5. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

 
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie: 3 (trzech) Uczestników, którzy stworzą najciekawsze 

Prace Konkursowe wybrane przez Jury. 
2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Jury w terminie do dnia 17 maja 2019 r. 

wybierze 3 (trzy) najciekawsze prace konkursowe, których autorzy otrzymają nagrodę. 
3. Przy wyborze najciekawszych zgłoszonych Prac Konkursowych Jury dokona ich oceny  

na podstawie subiektywnej oceny członków Jury, biorąc pod uwagę kreatywność, 
oryginalność i pomysłowość zgłoszonych Prac, pod kątem wykonania zadania 
konkursowego przez Uczestników. Decyzja Jury o wyborze Zwycięzców nie będzie 
podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny. 
 
 
 
 



 

 

§ 6 
Jury 

 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury. Jury Konkursu składa się z 

przedstawicieli Organizatora oraz Ambasadora. Organizator ma prawo odwołać 
członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności 
członek Jury nie może sprawować swoich funkcji. 

2. Jury podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Jury mają charakter uznaniowy. 
3. Zadaniem Jury będzie: 

 
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; 
b. ocena Prac Konkursowych, w tym w świetle §4 Regulaminu 
c. wyłonienie zwycięzców Konkursu; 
d. ogłoszenie wyników Konkursu; 
e. rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

 
 

§ 7 
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

 
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, działań sprzecznych z ideą i celem 
Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator 
poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu na profilu facebook ELDOM. 

 
§ 8. 

Nagrody oraz ich wydanie 
 

1. W Konkursie przewidziane są 3 następujące nagrody rzeczowe: 
 

a) 1 nagroda I stopnia: Książka „FIT SŁODKOŚCI NATURALNIE SŁODKIE I 
ZDROWE” z autografem autorki Kingi Paruzel oraz Robot planetarny ELDOM 
WRK1100 PLANET o wartości 329 zł brutto (267,47 zł netto); 

b) 1 nagroda II stopnia: Książka „FIT SŁODKOŚCI NATURALNIE SŁODKIE I 
ZDROWE” z autografem autorki Kingi Paruzel oraz Robot kuchenny ELDOM 
R101 ROBIIX o wartości 94,90 zł brutto (77,15 zł netto); 

c) 1 nagroda III stopnia: Książka „FIT SŁODKOŚCI NATURALNIE SŁODKIE I 
ZDROWE” z autografem autorki Kingi Paruzel oraz Robot kuchenny ELDOM 
R100 MIIX o wartości 67,90 zł brutto (55,20 zł netto). 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną nagrodę lub na 
ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę 
trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

3. Najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. zwycięzcy zostaną powiadomieni przez 
Organizatora o przyznaniu im nagród poprzez wiadomość opublikowaną pod postem 
ogłaszającym wyniki konkursu na profilu facebook ELDOM.  

4. Zwycięzcy nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej - zostaną poproszeni o wysłanie 
swoich danych adresowych umożliwiających wysyłkę nagrody, w wiadomości 



 

 

prywatnej na profilu facebook ELDOM oraz o udzielenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na cel związany z wydaniem nagrody w Konkursie. 

5. Nagrody zostaną wysłane do dnia 24 maja 2019 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej 
albo kuriera na adres podany przez zwycięzców Konkursu – koszty przesyłki pokrywa 
Organizator. 
Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika. 

Jeśli wskazany adres okaże się błędny, a przesyłka z nagrodą z tego powodu wróci do 

nadawcy, Organizator wezwie adresata przesyłki za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do ponownego prawidłowego podania adresu do korespondencji celem 

dostarczenia nagrody, wyznaczając dodatkowy 10 dniowy termin. Bezskuteczny upływ 

dodatkowego terminu skutkować będzie przepadkiem prawa do nagrody. Jeżeli w 

wyniku ponownego podania danych adresowych okaże się, że ponownie podane dane 

także są błędne, Organizator wezwie osobę nagrodzoną do osobistego odebrania 

nagrody w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia na adres e-mail tej osoby, z 

zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu, prawo do nagrody przepada. 

6. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
pozostają do jego dyspozycji. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o tej samej wartości. 
 
 
 
 
 

§ 9. 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 
 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z 
Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu (tj. od dnia 08 maja 2019 r. do 
dnia 15 maja 2019 r. decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać 
na piśmie na adres Organizatora, tj: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła 
Chromika 5a, Regon: 272626272, NIP: 634-10-16-873, BDO: 000004516 z dopiskiem 
„Reklamacja”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę 
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, w tym datę i miejsce zdarzenia będącego 
podstawą reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie powiadomienia do Uczestnika o decyzji 
Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, następuje w 
terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje, 
stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje 
prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami 
powszechnymi. 
 
 



 

 

§ 10. 
Dane osobowe 

 
1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych, Administratorem danych osobowych 
Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest Eldom Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice. Dane mogą zostać powierzone na 
podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności 
polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres 
danych: 

 imię i nazwisko, 

 adres e-mail 

 w przypadku przedstawiciela ustawowego: imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania i 
numer telefonu kontaktowego 

 w przypadku zwycięzców Konkursu również adres korespondencyjny do wysyłki 
nagrody, oraz zakres czynności umożliwiający przeprowadzenie Konkursu, w 
szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i 
opracowywanie. 

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają 
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 

§ 11. 
Prawa własności intelektualnej 

 
1. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych przechodzą na 

Organizatora z chwilą przekazania nagród.  
2. Zwycięzcy Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, z chwilą jej wydania przez 

Organizatora, przenoszą na Organizatora pełne prawa do Pracy Konkursowej, w tym 
autorskie prawa majątkowe wraz z uprawnieniem do wykonywania praw  zależnych do 
nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili przenoszenia tych praw, bez jakichkolwiek ograniczeń 
terytorialnych czy ilościowych, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.: 
 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie 

jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony 
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 



 

 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) rozpowszechniania w sieci Internet, wprowadzenia do pamięci komputera, 
korzystania w ramach wewnętrznej sieci Intranet, jak również w ramach sieci 
Internet; 

3. Ponadto, Zwycięzcy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i 
przeróbek Pracy Konkursowej, w porozumieniu z nimi, w tym również do 
wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Pracę Konkursową oraz jej 
opracowanie bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem wszystkich autorów.  

5. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wyłączenie stosowania przepisów art.16 pkt.3-5 oraz 
art.60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczących osobistych praw 
autorskich, w zakresie korzystania przez Organizatora z nabytych praw do Pracy 
Konkursowej. 

6. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń. 

7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone 
wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od 
żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

8. Uczestnikom Konkursu, których Prace Konkursowe zostały nagrodzone oprócz nagród 
nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności Prac 
Konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskich oraz prawach pokrewnych. 
2. Zapytania dotyczące Konkursu mogą być przesyłane w formie wiadomości prywatnej 

kierowanej na facebook na profil Eldom: https://www.facebook.com/eldom.eu/ 
3. Udział w Konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy. 

4. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią 
Regulaminu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu. 
6. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany 

Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego 
wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator 
opublikuje informację na Landing Page ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator 
zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 
praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W 
przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników 
będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie. 

https://www.facebook.com/eldom.eu/

