
REGULAMIN  

konkursu „Ulubione małeDIY” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ulubione małeDIY”. Dokument 

stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

2. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga mylittlepieceofheaven.pl, zwany dalej „Blogerem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 16 lutego 2020 roku do dnia 23 lutego 2020 

roku za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.mylittlepieceofheaven.pl.  

4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

4.1. I etap – publikacja posta i informacji o zasadach konkursu w dniu 16 lutego 2020 roku, 

przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 16 lutego 2020 roku do dnia 21 lutego 2020 roku 

(włącznie). 

4.2. II etap – wyłonienie w dniu 23 lutego 2020 roku osoby nagrodzonej w Konkursie  

i poinformowanie o Zwycięzcy w zaktualizowanym poście konkursowym.  

§ 2  

Udział w Konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające maila. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wpisanie komentarza pod postem ogłaszającym Konkurs, który 

będzie odpowiadał na pytanie konkursowe. 

3. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

4.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi  

w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzcy i przyznania mu nagrody 

przewidzianej niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na 

składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Bloger. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w 

Konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. 

§ 3  

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy przystępują do Konkursu poprzez wpisanie komentarza pod postem inaugurującym 

Konkurs. Uczestnicy muszą w komentarzu odpowiedzieć, które z dwunastu małychDIY podoba im się 

najbardziej i dlaczego. Można wskazać tylko jedno małeDIY. 



2. Każdy uczestnik może umieścić tylko jeden komentarz biorący udział w Konkursie. 

3. Komentarze należy publikować pod postem od dnia 16 lutego 2020 roku do dnia 21 lutego 2020 

roku (włącznie). Komentarze, które zostaną opublikowane po terminie określonym powyżej nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Bloger. 

5. Spośród zgłoszeń konkursowych Bloger wyłoni Zwycięzcę, którego odpowiedź zdaniem Blogera  

w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe. 

§ 4  

Zwycięzcy i nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą w Konkursie jest wianek ze sztucznych hortensji w kolorze wybranym przez Zwycięzcę 

Konkursu. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie opublikowany przez Blogera w zaktualizowanym poście 

konkursowym w dniu 23 lutego 2020 roku oraz powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną 

poprzez wiadomość mailową z adresu homemylittlepieceofheaven@gmail.com. 

3. Wianek w kolorze wybranym przez Zwycięzcę zostanie wykonany, a następnie przekazany przez 

Blogera za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 

do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty wysyłki wianka ponosi Bloger. 

4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu 

uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera. 

5. Bloger nie odpowiada za skutki podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych danych, 

uniemożliwiających wysłanie nagrody. 

6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie 

Zwycięzcy Konkursu. 

§ 5  

Inne postanowienia 

1. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie się 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Bloger oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.) 

3. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną 

poddane anonimizacji. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mylittlepieceofheaven.pl. 

5. Bloger zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od 

chwili jej opublikowania na stronie internetowej http:// www.mylittlepieceofheaven.pl. 



7. Bloger nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

8. Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej homemylittlepieceofheaven@gmail.com. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 

dni. 

 


