
REGULAMIN zabawy-konkursu Melagu.pl 

Wakacyjny Konkurs 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zabawie – konkursie organizowanym przez  Melagu.pl 
(zwaną dalej Organizatorem), za pośrednictwem profilu organizatora na portalu społecznościowym 
Facebook.com, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/MelaguPL/ 

1.2. Fundatorem nagród i Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Melagu.pl z siedzibą: :  ul. Armii 
Krajowej 50, 42-440 Ryczów 

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają: 

1) „zabawa- konkurs”- organizowany przez Melagu.pl z siedzibą:  ul. Armii Krajowej 50, 42-440 Ryczów 

2 ) ” uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w zabawie- konkursie, spełniająca warunki określone w niniejszym 
regulaminie; 

3) „organizator” – Melagu.pl z siedzibą w:  ul. Armii Krajowej 50, 42-440 Ryczów 

1.5. Konkurs - zabawa trwa od dnia 02.08.2021 do 05.08.2021, do godz.  23.59. 

Publikacja wyników nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu.  

1.6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście 
konkursowym na fanpage’u  

1.7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursu określone w niniejszym 
regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

1.8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z 
nim związany. 

1.9. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

1.10.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w trakcie trwania konkursu-zabawy, tj. w dniach od 02.08.2021 do 

05.08.2021, do godz.  23.59. –  umieścić komentarz pod  postem związanym z zabawą-konkursem:  „Konkurs 
Wakacyjny”  

na Fan Page Melagu.pl  

Pierwsze trzy osoby, które trafią w wygrane pole ( odpowiednie pole z ukrytą nagrodą) wygrywają Spray Mop 

marki LobaWakol Polska. Każdy uczestnik zabawy- konkursu może umieścić tylko jeden komentarz z 
wytypowanym polem na planszy konkursowej. 

2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, które: 

a) posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z 
rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com; 

https://www.facebook.com/MelaguPL/


2.3. Pracownicy firmy Melagu.pl, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją 
konkursu, nie mogą w nim uczestniczyć. 

2.4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym 
regulaminie, uczestnik taki zostanie wykluczony z konkursu i utraci ewentualne prawo do otrzymania nagrody w 
konkursie. 

2.5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do 
Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do 
otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU 

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, 
organizator powoła komisję konkursową (dalej „komisja konkursowa”) w 2-osobowym składzie składającą się z 
pracowników firmy Melagu.pl 

3.3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których 
uczestnicy biorą udział w konkursie, jak również za pośrednictwem których organizator kontaktuje się z 
uczestnikami, możliwość dostępu uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu 
organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz 
sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do 
Internetu.  

3.5. W konkursie nie będą uwzględniane komentarze - zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie 
uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.  

§ 4. NAGRODY 

4.1. W zabawie -konkursie przewidziane są 3 nagrody główne ukryte w 3 różnych polach na planszy konkursowej.  
Każdy z uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę i może tylko raz wiać udział w niniejszym konkursie. 
Nagrodę wygrywają tylko osoby, które jako pierwsze trafią w planszę, pod którą kryje się nagroda. 

4.3. Nagrodą przewidzianą w zabawie-konkursie jest Spray Mop – Firmy LobaWakol 
https://www.loba.de/fileadmin/produkte/16250/gb/BRO_GB_16250_Flyer_SprayMop-Set.pdf 
 
 
4.4. Laureaci zostaną ogłoszeni i powiadomieni o wygranej przez organizatora konkursu na stronie Facebook pod 
postem z zabawą-konkursem,  nie później niż 3 dni po zakończeniu terminu zabawy- konkursu.  

4.5. Laureaci zobowiązani są w ciągu 4  dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wygranej w zabawie-
konkursie wysłać na adres  

sklep@melagu.pl 

wiadomość e-mail zawierającą następujące dane: 

- imię i nazwisko, 

- adres zamieszkania 

- numer telefonu ( dla kuriera przy ewentualnej wysyłce nagrody rzeczowej). 

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. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce. 

4.8. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna 
nagroda. 

https://www.loba.de/fileadmin/produkte/16250/gb/BRO_GB_16250_Flyer_SprayMop-Set.pdf


§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia zabawy-konkursu należy kierować pod 
adres sklep@melagu.pl.   

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty 
doręczenia wiadomości. Decyzja komisji konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Decyzja komisji konkursowej zostanie przesłana uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji. 

§ 6. DANE OSOBOWE 

6.1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Melagu.pl z siedzibą w: :  ul. Armii Krajowej 
50, 42-440 Ryczów  

6.2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO. 

6.3. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, 
przeprowadzenie konkursu z udziałem uczestnika może być niemożliwe. 

6.4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres 
korespondencyjny. 

6.5. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane przez organizatora zabawy -konkursu w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy, na podstawie zgody uczestnika w rozumieniu art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO; 

b) przekazania nagrody uczestnikowi w przypadku wygrania konkursu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO; 

c) rozpatrzenia ewentualnych skarg lub reklamacji uczestnika dotyczących przeprowadzonej zabawy- konkursu, a 
także realizacji obowiązków prawnych organizatora jako administratora danych osobowych wobec uczestnika, 
określonych w RODO, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO. 

6.6. Dane osobowe uczestnika nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

6.7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

6.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.9.Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 6.2., przysługuje prawo do dostępu do 
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia. 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Organizator upoważnia komisję konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia uczestników z 
konkursu. 
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