
REGULAMIN KONKURSU „CZAS NA TRENING” 
  
  

1.     Organizatorem Konkursu jest Daily Dose of Beauty Sp. z o.o. z siedzibą rejestrową w 
Warszawie, przy ul. Twardej 18 , 00-105 Warszawa. (dalej „Organizator”). 

2.     Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z 
niniejszym regulaminem  („Regulamin”) i zaakceptowaniem jego warunków. 

3.    Konkurs trwa od 02.02.2017  od godziny 18:00 do 03.03.2017  do godziny 18:00 czasu 
polskiego i jest podzielony na 4 etapy (każdy etap kończy się o godzinie 18:00 czasu polskiego 
odpowiednio 10.02.2017r, 17.02.2017r., 24.02.2017r., 03.03.2017r). 

4.    Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi opublikować zdjęcie na swoim profilu w 
aplikacji Instagram. Zdjęcie musi nawiązywać do tematu podanego pod zdjęciem na Instagramie 
@ddobinsta (www.instagram.com/ddobinsta) w pierwszym dniu każdego tygodnia konkursu 
(kolejno 02.02.2017r., 10.02.2017r., 17.03.2017r., 24.02.2017r.). Każde zdjęcie konkursowe musi 
zostać otagowane #czasnatrening #allegro #czegoszukasz oraz należy oznaczyć na nim profile 
@ddobinsta i @allegropl. Tylko tak opisane i dodane zdjęcie będzie kwalifikowane do udziału w 
konkursie. Każdy z uczestników może wziąć udział w każdym etapie konkursu. Spośród osób, 
które wzięły udział we wszystkich etapach, redakcja DDOB wybierze 3 zwycięzców, którzy 
otrzymają Nagrodę Główną (punkt 6.). 

5.    Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna 
prawnego na uczestnictwo w Konkursie. 

6.    W dniu kończącym każdy etap konkursu (odpowiednio 10.02.2017r, 17.02.2017r., 
24.02.2017r., 03.03.2017r.) redakcja DDOB wybierze zwycięzcę, który otrzyma zestaw odżywek 
sportowych marki KFD Nutrition, Olimp, UNS, oraz hantle marki Abarqs. Dodatkowo, w dniu 
03.03.2017r. zostanie ogłoszonych 3 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę Główną (bieżnia 
marki Fitkaft i wioślarz marki  Funfit (I miejsce), orbitrek marki Fitkraft (II miejsce), oraz ławeczki 
i hantli marki ABARQS (III miejsce)). 

  7.    Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania 
informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości email z adresem mailowym oraz 
adresem korespondencyjnym i numerem tel. kom. bezpośrednio na ola@ddob.com. Wysyłka 
nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak 
zarazem konieczne do wydania Nagrody. 

8.  Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki 
zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na 
adres: ola@ddob.com skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela 
ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie. 

9.  W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich 
wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób 
niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, 
zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, 
którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. 

10.  Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane 
Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie 
mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika 
danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

11.  Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe 
zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku 
z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia 
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mailto:ola@ddob.com


Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 
101, poz.926. z późn. zm.). 

12.  Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody 
na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 
rekompensaty. 

13.  Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./ 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

15.  Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin. 

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu 
nieprawidłowych danych. 

17.  Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z 
udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy 
uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 
nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia 
przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z 
postanowieniami Regulaminu. 

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu. 

 


