
Regulamin konkursu organizowanego przez autorkę bloga Blond Pani Domu  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu dla czytelników bloga Blond Pani Domu (www.blondpanidomu.pl), 

zwanego dalej Konkursem, jest Mirosława Trenerowska, prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą BPD Mirosława Trenerowska; NIP 9671218127, zwana w dalszej części Organizatorem.  

2. Fundatorem nagród jest BZ COMMERCE GROUP, Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria 

Zebrzydowska, NIP: 5512638702, zwany w dalszej części Fundatorem Nagród. 

3. Konkurs realizowany jest poprzez autorkę bloga Blond Pani Domu na swojej stronie internetowej 

www.blondpanidomu.pl zwanej dalej Blogiem Organizatora.  

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy 

Facebook czy Instagram ani z nimi związany.  

5. Konkurs będzie trwać w dniach od 29.03.2021 roku do 2.04.2021 roku  

(dalej: Data Zakończenia Konkursu).  

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dwóch osób, zwanych dalej Zwycięzcami, które 

prawidłowo wykonają zadanie konkursowe określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

7. Zwycięzcy konkursu otrzyma nagrodę, określoną w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. Zadanie Konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Jak czuć się dobrze we własnym 

domu?" Zadanie konkursowe zostanie zamieszczone na Blogu Organizatora oraz na profilach w 

social mediach Organizatora.  

2. Zwycięzcą Konkursu zostaną dwie osoby, które wykonają zadanie konkursowe określone w § 2 ust. 

1 niniejszego Regulaminu, a przesłane przez nich rozwiązania zostaną ocenione przez Organizatora 

jako najciekawsze. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być wyłącznie osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora 

Nagród.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest osobiste i własnoręcznie wykonanie zadania 

konkursowego opisanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i przetwarzanie danych Uczestnika przez 

Organizatora oraz Fundatora Nagród na potrzeby organizowanego Konkursu.  

5. Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem z Zadaniem konkursowym na Blogu 

Organizatora lub w jego social mediach pod dedykowanym tekstem konkursowym. 



6. Każdy z Uczestników może udzielić tylko jednej odpowiedzi na Zadanie konkursowe. W przypadku 

udzielenia większej ilości odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę odpowiedź udzieloną jako 

pierwszą.  

7. Uczestnik nie może edytować udzielonej odpowiedzi na Zadanie konkursowe. Odpowiedzi, które 

zostaną oznaczone jako edytowane są nieważne.  

8. Przed udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik powinien zapoznać się z 

warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku nie spełnienia 

któregokolwiek ze wskazanych warunków lub spełnienia warunku wykluczającego udział w 

Konkursie, Uczestnik powinien odstąpić od udziału w Konkursie. 

 

§ 4. Nagrody 

 

1. Wyłonionych w konkursie dwoje Zwycięzców otrzyma po jednym zestawie produktu Kadzidło 

Płynące Aromatly Aura - ceramiczny kominek zapachowy (aromatly.pl/produkt/kominek-

zapachowy-aura). 

2. Każdy zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Fundatorem Nagród w celu otrzymania 

instrukcji co do sposobu odebrania nagrody na adres e-mail: jonasz.serwin@ecompartners.pl 

3. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy do Fundatora Nagród nie 

później niż do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o zwycięstwie przez Organizatora 

tj. publikacji wyników konkursu na Blogu Organizatora. 

4. W przypadku: a. braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, lub b. nieodebrania przez 

niego w terminie o którym mowa w ustępie poprzednim, c. w przypadku nie spełnienia wymogów 

podanych § 3 Regulaminu, nagrody przepadają na rzecz Fundatora Nagród.  

5. Nagroda nie może być zamieniona na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.  

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.  

7. Zwycięzca nie jest zobowiązany do skorzystania z nagrody. 

 

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu oraz ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na Blogu 

Organizatora w dn. 3.04.2021 roku.  

2. Zwycięzca zostanie również powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość wysłaną na 

profil, z którego udzielono odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Następnie Zwycięzca jest 

zobowiązany skontaktować się już bezpośrednio z Fundatorem Nagród w celu odbiory nagrody 

(określone w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu). 

 

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora, Fundatora Nagród i serwisów 

 

1. Serwis Facebook i Instagram są zwolnione z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu. 

2. Odpowiedzialność Fundatora Nagród względem Uczestników Konkursu ograniczona jest do 

wysokości wartości nagród przewidzianych w Konkursie. 

3. Organizator i Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za: funkcjonowanie sieci 

internetowej, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła odpowiedź na zadanie konkursowe, 



wykonuje czynności związane z konkursem i komunikuje się z Organizatorem oraz skutki podania 

przez Uczestnika nieprawidłowych danych osobowych. 

 

§ 7. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO), czyli na 

podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających na 

prawidłowej organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu Konkursu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Udostępniane 

mogą być upoważnionym pracownikom Organizatora, jak również osobom trzecim w zakresie 

niezbędnym do realizacji wymienionego w zdaniu poprzednim celu.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia 

uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, ogłaszając je 

na Profilu Organizatora na Blogu Organizatora. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującym 

prawem RP. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w postaci załącznika w opublikowanym na Blogu Organizatora 

wpisie. 


