
Regulamin Konkursu pod nazwą 
„Mieszkaj i urządzaj. Wymarzona kuchnia”   

zwanego dalej „Konkursem” 
 

Art. 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-
672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-
01-03-609 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod 
nazwą „„Mieszkaj i urządzaj. Wymarzona kuchnia” . 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród czytelników i internautów zwycięzców oraz przyznanie wyłonionym 

laureatom nagród. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa podlaskiego. 

5. Konkurs organizowany będzie od dnia 14.03.2018 r. do dnia 25.03.2018 r. 

6. Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową, w skład której wchodzą: 

• Donata Żmiejko, redakcja, Kurier Poranny 

• Magdalena Milewska, dział reklamy, Kurier Poranny 

• Paweł Kamiński, dział reklamy, Kurier Poranny 
7. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przyznaniem 

nagród, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie postanowień regulaminu i rozpatrywanie 
reklamacji. 

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
9. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają 

wyłącznie treść wysłanych przez Uczestników odpowiedzi. 
Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki Konkursu nie muszą 
odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs. 

 
Art. 2 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie jako Uczestnicy mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające 
na terytorium woj. podlaskiego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania 
określone niniejszym regulaminem, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób  
którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych 
rodzin. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału w jakimkolwiek charakterze pracownicy oraz współpracownicy 
Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału 
także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z 
Konkursem ani członkowie ich rodzin.  
 

Art. 3 

Zasady przeprowadzania Konkursu 

I. Nadsyłanie zgłoszeń 
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytania konkursowe oraz fakultatywnie załączyć 

zdjęcia/link do video (opublikowanego w internecie, np. na Vimeo czy YouTube) / rysunek. 



2. Informacja dotycząca konkursu i pytania konkursowe będą opublikowane w formularzu konkursowym 
dostępnym na stronie http://mieszkaniowe.targibialystok.com/ w zakładce KONKURS, od dnia 14.03.2018.   
Będą również opublikowane w wydaniach codziennych „Kuriera Porannego” od dnia 16.03.2018. do dnia 
23.03.2018.  

3. Zgłaszanie uczestników odbywać się będzie od 14.03.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 10.00. 

4. Zgłoszenia do konkursu można dokonać dostarczając odpowiedzi na pytania: 

a) wypełniając online konkursowy formularz elektroniczny, dostępny na stronie 

http://mieszkaniowe.targibialystok.com/ w zakładce KONKURS najpóźniej do dnia 23.03.2018 r. do godz. 

10.00  

b) drogą elektroniczną na adres e-mail:  zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres 

konkurs@poranny.pl najpóźniej 23.03.2018 r. do godz. 10.00 

c) pod adres Biura Ogłoszeń „Kuriera Porannego”, zwanego dalej „Biurem”, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, 

w kopercie z dopiskiem „Mieszkaj i urządzaj. Wymarzona kuchnia”, najpóźniej do 23.03.2018 r. do godz. 

10.00. 

5. Uczestnik biorący udział w Konkursie w jakimkolwiek charakterze przystępując do Konkursu wyraża zgodę na 

treść niniejszego regulaminu.  

6. Zgłoszenie oprócz kompletu odpowiedzi powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, 

adres e-mail (jeśli posiada) oraz numer telefonu kontaktowego. 

7. Uczestnik oświadcza, iż dane wskazane w zgłoszeniu są prawdziwe. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem.  

 

Art.  4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń, ogłosi wyniki Konkursu i przekaże nagrody w 
dniu 25.03.2018 r. na Porannego Targach Mieszkaniowych. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie 
internetowej www.poranny.pl.  

 

Art. 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.  
2. O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani po oficjalnym ogłoszeniu wyników telefonicznie 

oraz drogą elektroniczną po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

a. Zwycięzca Konkursu otrzyma bon w postaci karty podarunkowej o wartości 3 000 zł do wykorzystania na 
zakupy w sklepach sieci Leroy Merlin w Białymstoku 

b.  Laureat II miejsca w Konkursie otrzyma bon w postaci karty podarunkowej o wartości 1500 zł do 
wykorzystania na zakupy w sklepach sieci Leroy Merlin w Białymstoku 

c. Laureat III miejsca w Konkursie otrzyma bon w postaci karty podarunkowej o wartości 500 zł do 
wykorzystania na zakupy w sklepach sieci Leroy Merlin w Białymstoku. 

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 
5. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2012r., poz. 361, ze zm.) przy czym w sytuacji gdy Uczestnik jest 
płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, to wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem dokonania 
wpłaty podatku przez Zwycięzcę na rzecz Organizatora. 

 
 
 

http://mieszkaniowe.targibialystok.com/
http://mieszkaniowe.targibialystok.com/
mailto:konkurs@poranny.pl


 
Art. 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres ul. 
Świętego Mikołaja 1, 15-419 Białystok z dopiskiem „Mieszkaj i urządzaj”  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) zwięzły 
opis zarzutów oraz czytelny podpis zgłaszającego reklamację.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania 
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  
 

Art. 7 

Ochrona  danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest  Organizator. 
2. Podane przez Uczestników (biorących udział w Konkursie w jakimkolwiek charakterze) dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla 
celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, 
w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach 
statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma 
prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie 
dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy 
bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na 
piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak. ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody uczestnika 
(biorącego udział w Konkursie w jakimkolwiek charakterze) na przetwarzanie danych osobowych określonych 
jako wymagane do przeprowadzenia Konkursu, uniemożliwia udział w Konkursie. 

 


