
REGULAMIN KONKURSU 
„SMAKI Z DZIECIŃSTWA”

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Smaki z dzieciństwa” (zwany dalej „Konkursem”) jest Citybell 
Consulting sp. z o.o. (dawniej Citybell Consulting Anna Proszowska – Sala) z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, NIP: 5252537883, działająca w imieniu województwa. 
podkarpackiego.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie.

3. Konkurs odbywa się w dniach 27 września – 1 października 2013 r. 

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.domowa.tv 

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu pt. „Smaki z dzieciństwa” jest zamieszczenie krótkiego tekstu zawierającego 
własne wspomnienia smaków potraw z dzieciństwa, które pamiętamy do dziś w postaci wpisu w 
komentarzach na blogu www.domowa.tv 

2. Uczestnik konkursu może załączyć do wpisu zdjęcie/a nawiązujące do przedmiotu konkursu.

ZASADY KONKURSU

7. Firma PACI Paulina Stępień, właściciel bloga www.domowa.tv, na którym realizowany jest konkurs, 
w porozumieniu z Organizatorem konkursu, wybiera jeden, jego zdaniem najbardziej ciekawy, 
oryginalny wpis. Uczestnik konkursu, którego wpis zostanie wybrany zostaje Zwycięzcą konkursu.

8. Firma PACI Paulina Stępień w porozumieniu z Organizatorem konkursu, na blogu www.domowa.tv 
ogłasza Zwycięzcę.

9. Zwycięzca obowiązany jest przesłać mailem na adres biuro@citybell.pl swoje dane kontaktowe (imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail) niezbędne do przesłania Nagrody.

10. W konkursie może brać udział osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie 
za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
12. Udział w Konkursie musi oznaczać wypełnienie poniższych warunków:

a. Uczestnik musi przesłać wpis/y (minimum jeden wpis) na temat swoich wspomnień dotyczących 
smaków z dzieciństwa

b. Uczestnik zamieszczając swój wpis wyraża zgodę na jego publikację na blogu www.domowa.tv. 



13. Wpisy przesłane po terminie zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę.
14. Uczestnika, który nie spełni oznaczonych powyżej warunków, uznaje się za nie biorącego udziału 

w Konkursie. Zgłoszenie, które nie odpowiada warunkom wskazanym w Regulaminie uważa się za 
niezłożone.

15.Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 
oświadczenia, że:

a. zapoznał się i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora 

w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, 
że został poinformowany/-a o tym, że administratorem danych osobowych jest Organizator 
konkursu oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia 
Konkursu, wydania Nagrody, jak również o przysługującym prawie do wglądu do jego danych 
osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku jako Uczestnika Konkursu 
na wszelkich znanych w momencie rozstrzygnięcia Konkursu polach eksploatacji w celach i w 
zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

16. Konkurs rozpoczyna się 27 września 2013 r. i kończy 1 października 2013 r. o godz.23:59 

17. Firma PACI Paulina Stępień w porozumieniu z Organizatorem konkursu o wynikach konkursu 
informuje 2 października 2013 r. na blogu www.domowa.tv 

NAGRODY W KONKURSIE

19. Nagrodą w Konkursie jest bon podarunkowy na pobyt w Zagrodzie Magija TWÓRCZE 
BIESZCZADY, który zawiera:

a. Nocleg dla 2 osób w pokoju 2 os. z łazienką (przyjazd w piątek od 15:00, wyjazd w niedzielę o 
11:00)

b. Wyżywienie dla 2 osób (śniadanie i obiadokolacja)
c. Degustację swojskich serów oraz nalewek
d. Możliwość bezpłatnego korzystania 2 osób z ruskiej bani
e. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów lub kijków do nordic walking dla 2 osób

20. Warunki realizacji nagrody:
a. Nagroda jest ważna przez okres 6 miesięcy od 3 października 2013 r.
b. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest przed realizacją nagrody skontaktować się telefonicznie 

lub mailowo z minimum trzytygodniowym wyprzedzeniem z przedstawicielem Zagrody 
Magija TWÓRCZE BIESZCZADY w celu ustalenia terminu realizacji Nagrody.

21. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody lub ekwiwalent pieniężny.



22. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt. 68 Ustawy o Podatku od Osób Fizycznych, 
co oznacza, że Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

23. Nagroda zostanie przekazana na podstawie podanych przez Zwycięzcę danych kontaktowych. 
24. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy konkursu drogą pocztową w terminie 7 dni od dnia 

przesłania przez Zwycięzcę adresu, pod który ma zostać wysłana Nagroda. Nagrodę uważa się 
za doręczoną, jeśli Zwycięzca konkursu nie zgłosi w ciągu kolejnych 7 dni, że nie otrzymał bonu 
podarunkowego z Nagrodą.

DANE OSOBOWE

25.Administratorem danych osobowych Zwycięzcy konkursu jest Organizator konkursu, który 
przetwarza dane osobowe Zwycięzcy konkursu w celu i w zakresie związanym z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu „Smaki z dzieciństwa”.

26.Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 
doręczenia mu Nagrody.

27. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
28. Dane osobowe Zwycięzcy konkursu zostaną udostępnione jedynie instytucji, której zostanie zlecone 

doręczenie drogą pocztową przyznanej w Konkursie Nagrody.

REKLAMACJE

29.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – w ciągu 
2 dni od daty Konkursu, czyli od 27 września 2013 r. do dnia 1 października 2013 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Citybell 
Consulting, ul. Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem 
oraz własnoręczny podpis.

30. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
O rozstrzygnięciu Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 
reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

31. Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
34.Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały 

się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).



35.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.


