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REGULAMIN  
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie Euroflorist, dostępnej pod adresem 
internetowym https://www.twojekwiaty.pl/do/page/25-lat-euroflorist 
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Konkurs odbywa się w zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" 
oraz przepisami prawa polskiego. 
4. Konkurs trwa w dniach 07.10.2019 r. – 31.10. 2019 r. 
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. 
ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
6. Organizatorem Konkursu jest Euroflorist Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sowińskiego 
18a, 60-283 Poznań. 
 

§2 
UCZESTNIK KONKURSU 
 
1. Wzięcie udziału w Konkursie dokonuje w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie 
któregokolwiek z warunków spowoduje nieważność zgłoszenia. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, które zapoznała się z treścią 
niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu. 
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
6. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik i przedstawiciel, jego małżonek, zstępny, 
wstępny oraz rodzeństwo Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział 
w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji  
spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 
 

§3 
 

ZASADY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na adres mailowy 
konkurs@euroflorist.pl pisemnej odpowiedzi na pytanie ” Opowiedz nam jaki jest Twój sposób 
celebrowania ważnych dni!”. 
4. Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze po 
zakończeniu 25 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną wyróżnione nagrodą. 
5. Kryterium wyboru zwycięzcy jest subiektywna ocena Jury. Wybór ten jest ostateczny. 
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.11.2019r. W tym dniu Zwycięzcy otrzymają infomację 
drogą mailową. Zwycięzcy mają 24 godziny od dnia otrzymania maila informującego o 
zwycięstwie na zgłoszenie się po nagrodę poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej. 
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§4 
 

NAGRODY W KONKURSIE 
1. Jury wyłoni 25 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma jedną nagrodę. 
2. Nagrodą w Konkursie jest:  
* 6 x butelka czerwonego wina Amicone z dostawą 
* 1 xTort Leśny z dostawą, waga 1 kg  
* 6 x Książka w ozdobnym opakowaniu z dostawą 
* 4 x Bukiet sezonowych kwiatów z dostawą 
* 2 x kosz upominkowy z dostawą 
* 6 x zestaw kosmetyków Oriflame 
3. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku. 
4. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu w wiadomości 
mailowej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wygranej. 
5. Nagroda zostanie wykonana przez lokalną kwiaciarnię i doręczona na adres wskazany 
przez zwycięzcę we wiadomości prywatnej lub dostarczona firmą kurierską DHL na adres 
wskazany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej. 
6. Nagrody nie można wymienić na inną lub otrzymać w zamian za nią pieniężnego 
ekwiwalentu.  
 

§5 
 

DANE OSOBOWE 
1. Organizator oświadcza, otrzymane od zwycięzców dane osobowe nie będą 
wykorzystywane do celów komercyjnych i będą przechowywane w naszych systemach przez 
siedem lat z powodu zobowiązań prawnych.  
 

§6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z 
konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
2. W przypadku niemożności odbioru nagrody przez uczestnika konkursu Organizator może 
przenieść nagrodę na inną osobę. 
3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, 
stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności 
organizatora. 
Sporządzono w dniu: 02.10.2019 r. 
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