
Regulamin konkursu świątecznego z Cupcake Factory 

1. Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu jest blog cupcakefactory.pl, sponsorem nagrody jest blog: pepek-

swiata.com 

 

2. Zasady konkursu: 

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://www.cupcakefactory.pl, 

której właścicielem jest Organizator oraz na fanpage pod adresem: 

https://www.facebook.com/cupcakefactorypl 

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe i 

pozostawią komentarz na blogu www.cupcakefactory.pl we wpisie konkursowym lub na 

fanpage https://www.facebook.com/cupcakefactorypl/ pod postem konkursowym. 

2.3 Konkurs polega na wykonaniu następującego zadania: Zrób pomysłowe 

zdjęcie swojemu staremu fartuszkowi i napisz dlaczego to właśnie Tobie przyda się 

nowy, świąteczny fartuszek. 
Odpowiedzi wraz ze zdjęciem należy udzielać pozostawią komentarz na blogu 

www.cupcakefactory.pl we wpisie konkursowym lub na fanpage 

https://www.facebook.com/cupcakefactorypl/ pod postem konkursowym. 

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu. 

2.5 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada: 

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że 

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione, 

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w 

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego 

na udział w Konkursie. 

 

3. Czas trwania konkursu: 

3.1 Czas trwania konkursu: od 12.11.2016 godz. 18:00 do 16.11.2013 godz. 23:59. 

 

4. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu: 

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator. 

4.2 Podstawą wyboru będzie prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.. 

4.3 Wśród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze jedno zgłoszenie. Pod uwagę będzie 

brana kreatywność i jakość nadesłanych prac. 

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://www.cupcakefacotry.pl najpóźniej 3 

dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na 

stronie http://www.cupcakefactory.pl i na fanpage 

https://www.facebook.com/cupcakefactorypl/ oraz powiadomieni o wygranej pocztą 

elektroniczną poprzez wiadomości mailową z adresu zaneta.hajnowska@gmail.com lub w 

wiadomości prywatnej na Facebook. 

4.5 W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w 

wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub mailowo, następujących danych: 

a) Imię i nazwisko 

b) Data urodzenia 

c) Adres zamieszkania 

 

4.6 Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4.5 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia 
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wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru 

nagrody. 

 

5.  Nagrody: 

5.1 Nagrodami w konkursie jest nagroda rzeczowa: świąteczny fartuszek. 

5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na 5 dni po zakończeniu konkursu. 

 

6.  Inne postanowienia 

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.cupcakefactory.pl 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie 

obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej 

http://www.cupcakefactory.pl 

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające 

wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie. 

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na 

adres poczty elektronicznej zaneta.hajnowska@gmail.com 

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni. 

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach 

hazardowych. 

6.7 Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 

organizacją konkursu na łamach serwisu 

 


