
 

Regulamin Konkursu 
Wygraj z Organizerem Panny Młodej - edycja 1 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj z Organizerem Panny Młodej - edycja 1”, 
zwanym w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest właściciel 
internetowego portalu wesele123.pl - FARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach 
(KRS: 0000221951), który w dalszej części Regulaminu zwany jest 
Organizatorem. 
 

2. Z Organizatorem Konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, 
które zawrą z nim w formie pisemnej umowy o współpracy. 

 
3. Użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, w tym także w celach 

reklamowych lub handlowych, wymaga otrzymania zgody Organizatora. 
 
 
II. ZASADY I WARUNKI ORGANIZACJI KONKURSU 
 

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się 
osób, które dokonały zakupu Organizera Panny Młodej „Yes, I do!”  
oraz wypełnią Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.wesele123.pl/konkurs. 
 

2. W toku konkursu wyłonione zostaną osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze, 
drugie oraz trzecie miejsce. 

 
III. PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Kwalifikacje do Konkursu 

 

a) Kwalifikacje do Konkursu, zwane dalej Etapem Zgłoszeń, przeprowadzane są 
na podstawie przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych. 
 

b) Etap Zgłoszeń do Konkursu trwa od 20 września 2019 roku do 6 października 
2019 roku. 

 
c) Wypełniony i przesłany Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać: 

Imię, numer telefonu, adres e-mail uczestnika, zdjęcie przedstawiające 
zakupiony Organizer Panny Młodej „Yes, I do!” oraz odpowiedź na pytanie: 
„Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś się na zakup Organizera Panny Młodej 
„Yes, I do!?” 
 

d) Udzielone przez Uczestników odpowiedzi nie mogą przekraczać 125 znaków 
ze spacjami. Odpowiedzi dłuższe będą skracana do 125 znaków i zakańczane 
wielokropkiem. 

 
e) Osoby uczestniczące w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z 

http://www.wesele123.pl/konkurs


Regulaminem Konkursu i przestrzegania jego postanowień. 
 
 
 
 
 
2. Wybory do udziału w Finale Konkursu 
 

a) Spośród przesłanych zgłoszeń wybranych zostanie dziesięć osób, które wezmą 
udział w Finale Konkursu. Wyboru dokonają Internauci poprzez głosowanie. Do 
finału zakwalifikowanych zostanie 10 zgłoszeń z największą ilością głosów. 
 

b) Przy wyborze finalistów oraz zwycięzców Konkursu będą brane pod uwagę 
najciekawsze odpowiedzi udzielone na pytanie zadane w Formularzu 
Zgłoszeniowym. 
 

c) Głosowanie Internautów odbędzie się na stronie internetowej 
www.wesele123.pl/konkurs. 

 
d) W celu doprecyzowania zasad głosowania w sieci Internet przyjmuje się, że 

można oddać tylko jeden głos na dobę z jednego numeru IP z lokalizacją w 
Polsce. Informacja o lokalizacji numeru IP ustalana jest przy pomocy narzędzia 
www.geoplugin.com 

 
e) Głosowanie Internautów rozpocznie się 7 października 2019 r. i zakończy 14 

października 2019 r. 
 

f) Ogłoszenie wyników wyborów Internautów nastąpi 15 października 2019 roku 
na stronie www.wesele123.pl/konkurs. 

 
 
3. Finał Konkursu 
 

a) W Finale Konkursu weźmie udział dziesięciu Uczestników wybranych przez 
Internautów w wyniku przeprowadzonego głosowania. 

 
b) Spośród dziesięciu Uczestników Jury wybierze Laureatów Konkursu, którzy 

zajmą: 
 

• I miejsce 

• II miejsce 

• III miejsce 
 

c) Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 16 października 2019 roku na stronie 
www.wesele123.pl/konkurs. 
 

d) Po ogłoszeniu wyników Konkursu zostaną przesłane Laureatom vouchery 
uprawniające do odbioru nagród. Termin przesłania voucherów wynosi do 14 
dni od daty podania przez Laureata adresu do wysyłki.  
 



 
 
 
 
 
IV. JURY 
 

1. Skład Jury Konkursu ustala na każdym etapie Konkursu Organizator, a udział 
w nim jest honorowy. Ilość członków Jury jest liczbą nieparzystą. 
 

2. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury. 
 

3. Jury będzie sprawowało nadzór nad odbywającym się Konkursem oraz dokona 
wyboru najciekawszych odpowiedzi zawartych w Formularzach 
Zgłoszeniowych. 

 
4. Spośród dziesięciu uczestników biorących udział w Finale Konkursu Jury 

wybierze: I miejsce, II miejsce oraz III miejsce. 
 

5. Jury będzie sprawowało nadzór nad głosowaniem Internautów i przeprowadzi 
kontrolę prawidłowości jego przebiegu.  

 
6. W sprawach spornych w głosowaniu Internautów oraz w sytuacji jednakowej 

ilości głosów oddanych przez nich na co najmniej dwóch uczestników, Jury 
zdecyduje o ostatecznym wyborze. 
 

7. Obrady Jury trwają do skutecznego dokonania wyboru. Wybór odbywa się 
poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów. 

 
8. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w 

odrębnym trybie. 
 
 
V. NAGRODY 
 
 

1. Laureatom Konkursu, którzy zajęli : I miejsce, II miejsce oraz III miejsce, 
zostaną przesłane vouchery uprawniające do odbioru nagród. 

 
2. Termin przesłania voucherów wynosi do 14 dni od daty podania przez Laureata 

adresu do wysyłki.  
 

3. Pula nagród zostanie podana na stronie internetowej Konkursu: 
www.wesele123.pl/konkurs 

 
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie równoznaczne jest ze złożeniem 

http://www.wesele123.pl/konkurs


oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że 
akceptuje niniejszy Regulamin. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie jej 
danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz wyraża zgodę na publikację i 
rozpowszechnianie przesłanych treści oraz zdjęć w mediach i sieci internetowej 
w związku z udziałem w Konkursie. 
 

2. Zgłaszane do Konkursu zdjęcie nie może być opatrzone dodatkowymi 
oznaczeniami (np. podpis autora zdjęcia, logo). Zdjęcie z oznaczeniami nie 
będzie przyjęte do Konkursu. 
 

3.  Uczestnik wyraża zgodę na skadrowanie zdjęcia przez Organizatora. 
 

4. Zdjęcie i treść odpowiedzi na pytanie konkursowe nie mogą naruszać prawa, 
praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą tez zawierać 
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających 
nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych 
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo 
materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 
autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
 

5. Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że 
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 
zdjęcia i treści odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 
przesłanego zdjęcia i treści odpowiedzi na pytanie konkursowe do wszelkiego 
rodzaju akcji promocyjnych, graficznych i marketingowych. 
 

7. Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek 
widnieje na fotografii, na jej zgłoszenie w Konkursie oraz jej rozpowszechnianie. 
 

8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Uczestników Konkursu jest FARGO Sp. z o.o., która w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu 
zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawienia lub usunięcia. 
 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą w jakikolwiek inny sposób przetwarzane, 
niż na potrzeby rozwiązania niniejszego Konkursu. Ich przetwarzanie będzie 
ograniczone czasowo do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród. 

 
10. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na uiszczenie kwoty w 

wysokości 10% wartości otrzymanych nagród, na poczet zapłaty 



zryczałtowanego podatku dochodowego. 
 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

 


