
Regulamin Konkursu "Podróże z NapNap" 

  

§1. Organizator 

1. Organizatorem konkursu „Podróże z NapNap" jest Napnap Justyna Napiórkowska 

z siedzibą przy ul. Chrościckiego 83m147 02-414 w Warszawie, NIP 5222688672, 

REGON 3848575273. Dalej „Organizator”). 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Napnap Justyna Napiórkowska z siedzibą przy ul. 

Chrościckiego 83m147 02-414 w Warszawie, NIP 5222688672, REGON 

3848575273. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy 

powiązany z serwisem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 

Konkurs, a wszelkie pytania czy wątpliwości powinny być kierowane do 

Organizatora. 

  

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2020, a kończy o godzinie 23:59 dnia 

04.06.2020. 

2.  Publiczne ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 07.06.2020 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz 

wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje 

komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 

postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 

osoby wytypowane przez Organizatora. 

  

 

 

 



§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie organizowanym przez NapNap mogą brać udział osoby fizyczne - 

pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2.  Warunkiem uczestnictwa, jest również akceptacja niniejszego Regulaminu, a 

udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne. 

3.  Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie 

fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i 

kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Facebook muszą być 

zgodne z rzeczywistością. 

4. Z udziału w Konkursie wykluczeni zostają pracownicy oraz współpracownicy 

Organizatora, a także członkowie rodziny powiązani z osobami organizującymi 

Konkurs. 

  

§4. Zasady Konkursu i przebieg 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na poście 
konkursowym  umieszczonym na tablicy fanpage NapNap.me 
www.facebook.com/tyvekakcesoria Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie 
ciekawe i kreatywne odpowiedzenie na pytanie umieszczone w poście 
konkursowym przez Organizatora, które brzmi "Jak najbardziej lubisz i 
chciałbyś spędzać czas wolny?” 

2. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, 
nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i 
godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa 
autorskie. 

3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, administratorzy 
fanpage NapNap.me mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie, zgadza się na publikację swojego 
komentarza/wpisu pod postem konkursowym oraz ewentualne wykorzystanie 
go w działaniach promocyjnych NapNap. 

2. Powołana wcześniej Komisja Konkursowa (patrz §2, pkt.3) wyłoni 
zwycięski(e) komentarz(e)/wpis(y), który(e) wykazał(y) się największą 
kreatywnością i zyskał najwyższą notę w ocenie Komisji. 

http://www.facebook.com/tyvekakcesoria


3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni 
roboczych od zakończenia Konkursu. 

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis 
Facebook do maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia 
Konkursu. 

  

§5. Nagrody w Konkursie 

1.   Nagrodą w Konkursie Podróże z NapNap organizowanym przez NapNap, jest 

dowolny produkt (jeden) z naszej oferty. 

2.   Wartość Nagrody wynosi maksymalnie 169 zł. 

3.  Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości 

danej Nagrody. Laureat Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody 

pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 

podatku należne z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

4.  Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody wyliczy, pobierze i odprowadzi do 

właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu 

wygranej. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane 

niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków. 

5.   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na 

portalu Facebook wysłaną z oficjalnego fanpage NapNap.me W terminie nie 

dłuższym niż 3 (trzy) dni roboczych od dnia dostarczenia potwierdzenia wygranej, 

Zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany przez 

organizatora w wiadomości prywatnej na Facebooku, następujące informacje 

niezbędne do dostarczenia nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych: 

a) swoje imię i nazwisko, adres, PESEL 



b) numer telefonu kontaktowego, w celu ustaleń szczegółów dotyczących odebrania 

nagrody. 

c) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

związanych z niniejszym Konkursem. 

6.  W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z 

§5., pkt. 5w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody. 

7.  Organizator zobligowany jest do wysłania Laureatowi Nagrody w terminie do 14 

dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

8.  Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można 

również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji 

Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi 

biorącemu udział w Konkursie. 

  

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Napnap Justyna 
Napiórkowska z siedzibą przy ul. Chrościckiego 83m147 02-414 w 
Warszawie, NIP 5222688672, REGON 3848575273. Dane osobowe są 
przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Facebook, imienia i 
nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w 
celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach 
związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania 
Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z 
przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik 
Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 
25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem 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. Dane te 
zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. 

2. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych 
Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu 



(uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i 
podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych 
osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 
udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w 
związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie (tu link do strony www konkursu) 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

https://mamaville.pl/content/133-regulamin-konkursu 

3.  Wszelkie zapytania, skargi, zażalenia można składać za pośrednictwem 

wiadomości elektronicznej kierującej na adres e-mail just@napnap.me 

Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych. 

 


