
Regulamin konkursu „Wodne szaleństwo” 

 

1) Postanowienia ogólne: 

a) Organizatorem konkursu „Wodne szaleństwo” jest misja MAMA, organizator 

eventów dla rodziców z cyklu Wybieram Macierzyństwo, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

b) Konkurs rozpoczyna się 18 czerwca 2013 i trwa do 25 czerwca 2013 do godziny 

23:59. 

c) Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2) Zasady konkursu: 

a) Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. 

b) Konkurs organizowany jest dla fanów na profilu Wybieram Macierzyństwo i 

Makarczykowie na portalu społecznościowym Facebook. 

c) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie warunków 

określonych w Regulaminie, a w szczególności: 

i) polubienie profilu Wybieram Macierzyństwo na portalu społecznościowym 

Facebook. 

ii) polubienie profilu Makarczykowie  na portalu społecznościowym Facebook. 

iii) udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy na portalu 

społecznościowym Facebook. 

iv) przesłanie jednego zdjęcia konkursowego zgodnie z tematyką konkursu, 

przedstawiającego dziecko w kąpieli w wannie/morzu/jeziorze/basenie/inne. 

d) Zdjęcia nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów, w szczególności zawierać 

treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe. 

e) Uczestnik, zgłaszając zdjęcie do konkursu, oświadcza, że: 

i) jest autorem zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie. Jeśli nie jest 

autorem zdjęcia, to oświadcza, że uzyskał zgodę autora do zgłoszenia zdjęcia 

do konkursu i jego publikacji na stronie www.wybierammacierzynstwo.pl i na 

profilu Wybieram Macierzyństwo na portalu społecznościowym Facebook. 

ii) udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne publikowanie zdjęcia na 

stronie www.wybierammacierzynstwo.pl i na profilu Wybieram Macierzyństwo 

na portalu społecznościowym Facebook. 

iii) wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka/dzieci przedstawionych na 

zdjęciu, na stronie www.wybierammacierzynstwo.pl oraz na profilu Wybieram 

Macierzyństwo na portalu społecznościowym Facebook. 
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f) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 czerwca 2013 na stronie 

www.wybierammacierzyństwo.pl i na profilu Wybieram Macierzyństwo na portalu 

społecznościowym Facebook. 

g) Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu konkursowego. 

 

3) Nagrody 

a) Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa – zestaw kosmetyków marki Skarb 

Matki. 

b) Nagrodzone zostaną trzy zgłoszenia, a wyniki wyłoni Komisja konkursowa. 

c) W skład nagrody wchodzą kosmetyki marki Skarb Matki: 

i) Mydełko pod prysznic o zapachu soczystego arbuza, 

ii) Żel antybakteryjny do mycia rąk, 

iii) Oliwka z olejkiem ze słodkich migdałów, 

iv) Emulinka – emulsja olejowa do kąpieli dla niemowląt i dzieci. 

d) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

e) Za wygrane nagrody nie przysługuje Uczestnikowi ekwiwalent pieniężny. 

f) Przy ocenie prac brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość i ogólne dobre 

wrażenie wizualne. 

g) Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia konkursu. 

h) Nagrodzeni Uczestnicy będą powiadomieni mailowo, na stronie 

www.wybierammacierzynstwo.pl oraz na profilu Wybieram Macierzyństwo na 

portalu społecznościowym Facebook. 

 

4) Dane osobowe 

a) Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie 

i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, uzyskanych w 

związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego 

Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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