Regulamin konkursu z marką Dr Brown's.
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na profilu
Instagram Dr Brown’s Polska
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem konkursu jest Qlue 4 Her Sp. z o.o. ul. K. Jarochowskiego 87,
60-131 Poznań.
2) Konkurs będzie trwał od 2.12 do 5.12.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na profilu Instagram
https://www.instagram.com/drbrownspolska/?hl=pl
4) Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5) Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany
przez Instagram, oraz że Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku
z organizacją Konkursu.
§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
b) nie jest pracownikiem firmy Qlue 4 Her Sp. z o.o.ul. K. Jarochowskiego 87,
60-131 Poznań
c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Qlue 4 Her Sp. z o.o. ul.
K.Jarochowskiego 87, 60-131 Poznań
§3 ZADANIE KONKURSOWE
1) Napisz w komentarzu „Prezent dla dziewczynki” lub „Prezent dla chłopca”.
2) Polub oraz udostępnij post konkursowy.
3) Zaobserwuj profil @drbrownspolska.
§4 SPOSÓB OCENIANIA
1) Zdobywcami nagród w Konkursie są uczestnicy, wyłonieni przez Komisję
Konkursową.
§5 NAGRODY
1) Nagrodą w konkursie jest 4x kubek niekapek Dr Brown’s z miękkim ustnikiem
oraz 4x łyżeczki do karmienia.
2) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w
ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
3) Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Qlue
4 Her Sp. z o.o. ul. K. Jarochowskiego 87, 60-131 Poznań w ciągu 5 dni roboczych
od przesłania danych przez Laureata.
4) W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Dr Brown’s Polska.
§6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1) Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta
poczty elektronicznej,numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania
nagrody.
2) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem
nagrody.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
2) Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
3) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie
Organizator.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
5) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń
losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
6) Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może
powoływać się na jego nieznajomość.
7) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
Życzymy powodzenia! Dr Brown's Polska.

