
REGULAMIN	KONKURSU	pt.	„Wygraj	Emu!”	

1.	Postanowienia	ogólne.	

1.1.	Niniejszy	Regulamin	określa	zasady,	zakres	i	warunki	uczestnictwa	w	konkursie	pod	nazwą	„Wygraj	Emu!”,	
zwanym	dalej	„Konkursem”.		

1.2.	Organizatorem	Konkursu	(dalej:	„Organizator”)	jest	Eastend	Sp.	z	o.o.	Spółka	Komandytowa	ul.	Galaktyczna	
37,	80-299	Gdańsk,	wpisany	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej	prowadzonej	przez	
Ministra	właściwego	ds.	Gospodarki	pod	numerem	REGON:	222128372,	NIP:	584-273-68-10.		

1.3.	Fundatorem	wszystkich	nagród	jest	Organizator.	

1.4.	 Konkurs	 jest	 organizowany	 i	 prowadzony	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 oraz	 emitowany	 za	
pośrednictwem	środków	masowego	przekazu,	tj.	strony	internetowej	www.eastend.pl/konkurs	(dalej	„Strona”).	

1.5.	Uczestnicy	mogą	brać	udział	w	Konkursie	od	21.11.2016	do	25.11.2016	do	godziny	12:00.	

1.6.	Uczestnikiem	Konkursu	może	być	osoba	fizyczna	posiadająca	miejsce	zamieszkania	w	Polsce,	która	ukończyła	
lat	osiemnaście	(dalej:	„Uczestnik”).		

1.7.	Osoby	niepełnoletnie	mogą	wziąć	udział	w	konkursie	wyłącznie	pod	warunkiem	poinformowania	oraz	
uzyskania	zgody	opiekuna	prawnego.	Przedłożenie	pisemnej	zgody	opiekuna	niezbędne	będzie	tylko	w	
przypadku	wygrania	nagrody	w	konkursie.		

1.8.	W	Konkursie	nie	mogą	uczestniczyć	pracownicy,	współpracownicy	ani	przedstawiciele	Organizatora,	a	także	
członkowie	najbliższej	rodziny	tych	osób.	Przez	członków	najbliższej	rodziny	rozumie	się:	wstępnych,	zstępnych,	
rodzeństwo,	 małżonków,	 małżonków	 rodzeństwa,	 rodzeństwo	 małżonków,	 rodziców	 małżonków	 i	 osoby	
pozostające	z	wyżej	wymienionymi	osobami	w	stosunku	przysposobienia.	

2.	Warunki	udziału	w	Konkursie	

2.1.	Warunkiem	udziału	w	Konkursie,	 z	 zastrzeżeniem	pozostałych	postanowień	przewidzianych	w	niniejszym	
Regulaminie,	jest:		

2.1.1.	Zalogowanie	się	na	swoje	konto	Eastend	lub	jego	Założenie	na	stronie	eastend.pl/moje-konto	

2.1.2	Zaproszenie	wybranie	jeden	z	trzech	plansz,	która	zostały	zamieszczone	na	stronie	Eastend.pl	

2.1.3.	Wpisanie	w	odpowiednie	miejsca	tekst	odnoszący	się	do	genezy	marki	Emu.	

2.1.4.	Wyrażenie	zgody	na	przetwarzanie	podanych	danych	osobowych	w	celu	związanym	z	udziałem	w	Konkursie	
oraz	w	celach	marketingowych	podmiotów	wymienionych	na	Stronie,	a	także	wyrażenie	zgody	na	regulaminy	
zamieszczone	na	Stronie.		

2.2.	 Spełnienie	warunków,	 o	 których	mowa	w	 ust.	 2.1.	 powyżej,	 stanowi	 formalne	 zgłoszenie	Uczestnika	 do	
Konkursu	(dalej:	„Zgłoszenie”).		

	

	

	

	



3.	Nagrody.	

3.1.	Na	 zasadach	określonych	w	niniejszym	Regulaminie,	Uczestnikom	zostaną	przyznane	nagrody	głównej	w	
postaci	1	pary	butów	Emu	Australia		z	oferty	sklepu.		

2	Nagrody	nie	podlegają	wymianie	na	ekwiwalent	pieniężny.	

4.	Rozstrzygnięcie	Konkursu.	

4.1.	 Konkurs	 zostanie	 rozstrzygnięty	 na	 podstawie	 decyzji	 jury,	 którzy	 będą	 brali	 pod	 uwagę	 wszystkich	
uczestników,	 którzy	 wypełnili	 dymki	 tekstem	 odnoszącym	 się	 do	 genezy	 marki	 Emu.	 Ogłoszenie	 wyników	
odbędzie	się	dnia	25.11.2016	r.	Zwycięzcą	zostanie	osoba	do	której	trafi	główna	nagroda	w	postaci	butów	Emu	
Australia.	Wyniki	konkursu	są	publiczne	i	widoczne	na	facebooku	Eastend.pl	

4.2.	Uczestnicy,	którzy	nabędą	uprawnienie	do	nagrody	zwani	będą	dalej	„Laureatem/-ami”.	

4.3.	 O	 przyznaniu	 Nagrody	 Organizator	 poinformuje	 Laureata	 poprzez	 wysłanie	 wiadomości	 e-mail	 na	 adres	
podany	 przez	 Laureata	 w	 ramach	 Zgłoszenia.	 Laureat	 zobowiązany	 jest	 do	 przesłania	 poprawnych	 danych	
teleadresowych	(imię,	nazwisko,	adres	e-mail)	w	ciągu	30	dni	od	ogłoszenia	wyników.	W	przypadku	nie	zgłoszenia	
się	laureata	w	wymaganym	terminie,	Nagroda	przepada.	

4.4.	Nagrody	będą	dostarczane	na	koszt	Organizatora,	pod	adres	wskazany	przez	Laureata	w	ramach	Zgłoszenia,	
o	ile	obejmuje	on	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Wysłanie	Nagród	nastąpi	w	terminie	czternastu	(14)	dni	
roboczych	od	dnia	rozstrzygnięcia	Konkursu.		

4.5.	W	przypadku	braku	możliwości	przekazania	Nagród,	na	skutek	podania	błędnych	danych,	zmiany	danych	
Laureata,	 o	 której	 Organizator	 nie	 został	 poinformowany,	 lub	 w	 przypadku	 niespełnienia	 przez	 Laureata	
warunków,	o	których	mowa	w	niniejszym	Regulaminie,	 jak	 również	w	przypadku	trzykrotnej	nieudanej	próby	
doręczenia	Nagrody,	Nagroda	przepada.	

4.6.	W	przypadku,	gdy	okaże	się,	że	Laureatem	Konkursu	jest	osoba,	która	nie	spełnia	warunków	określonych	w	
Regulaminie,	osoba	taka	traci	prawo	do	odebrania	Nagrody	a	Komisja	ponownie	wyłania	Laureata	Konkursu.	

Przetwarzanie	danych	osobowych	Uczestników	Konkursu.	

5.1.	Administratorem	danych	osobowych	jest	Organizator.	

5.2.	 Dane	 osobowe	 Uczestników	 Konkursu	 przetwarzane	 są	 w	 celu	 realizacji	 obowiązków	 związanych	 z	
organizacją	 Konkursu,	 a	 także,	 o	 ile	 Uczestnik	 wyrazi	 na	 to	 oddzielną	 zgodę,	 w	 celach	 marketingowych	
administratorów	danych.	Każdy	Uczestnik	ma	prawo	wglądu	do	swoich	danych	oraz	ich	poprawiania	i	usunięcia.	
Podanie	danych	jest	dobrowolne,	jednak	bez	uszczerbku	dla	obowiązku	udostępnienia	danych	osobowych,	jako	
warunku	uczestnictwa	w	Konkursie.		

5.3	Wniesienie	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	udostępnionych	przez	Uczestnika	Konkursu	danych	osobowych	
w	dowolnym	momencie	trwania	Konkursu	aż	do	czasu	jego	rozstrzygnięcia,	jest	równoznaczne	z	niespełnieniem	
wymogów	formalnych	przez	Uczestnika	i	wykluczeniem	Uczestnika	z	udziału	w	Konkursie.	

	

	

	

	



6.	Postanowienia	końcowe.	

6.1.	 Organizatorzy	 prowadzą	 stały	 monitoring	 przebiegu	 Konkursu	 i	 zastrzegają	 sobie	 prawo	 do	 weryfikacji	
danych	osobowych	podanych	przez	Uczestnika	w	trakcie	trwania	Konkursu	lub	przy	rozstrzyganiu	Konkursu	lub	
przyznawaniu	którejkolwiek	z	Nagród.	

6.2.	Zabrania	się	jakichkolwiek	prób	ingerencji	w	mechanizm	działania	aplikacji	konkursowej.		

6.3	 Uczestnicy	 mogą	 przesłać	 jedno	 zgłoszenie	 -	 pozostawienie	 większej	 liczby	 konkursowych	 prac	 będzie	
równoznaczne	z	dyskwalifikacją.	Uczestnicy	mogą	aktualizować	zgłoszone	przez	siebie	prace,	ale	wiąże	się	to	z	
obowiązkiem	usunięcia	przez	uczestnika	swojej	poprzedniej	pracy.	

6.5.	Organizatorzy	nie	ponoszą	odpowiedzialności,	jeśli	na	skutek	działania	usługodawców	(np.	przewoźników,	
przedsiębiorstw	 telekomunikacyjnych,	 administratorów	 sieci	 komputerowych,	 wadliwości	 działania	 łączy	
internetowych	 lub	 oprogramowania	 lub	 sprzętu	 komputerowego	 Uczestnika)	 lub	 zdarzeń	 związanych	 z	
realizowaniem	 usług	 mających	 charakter	 siły	 wyższej,	 nie	 będzie	 mógł	 wywiązać	 się	 z	 całości	 lub	 części	
zobowiązań,	 przewidzianych	 niniejszym	 Regulaminem,	 mimo	 dochowania	 przez	 Organizatora	 szczególnej	
staranności.		

6.6.	Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	dokonywania	zmian	w	Regulaminie	w	czasie	trwania	Konkursu,	jeżeli	
nie	odbędzie	się	to	z	uszczerbkiem	dla	praw	nabytych	Uczestników.	Zmiany	te	obowiązują	od	dnia	zamieszczenia	
ich	na	Stronie.		

6.7.	 Wszelkie	 reklamacje	 dotyczące	 przebiegu	 Konkursu	 będą	 przyjmowane	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 daty	
rozstrzygnięcia	Konkursu.	Reklamacje	 zostaną	 rozstrzygnięte	przez	Komisję	w	ciągu	7	dni	od	daty	otrzymania	
reklamacji.		

6.8.	 Niniejszy	 Regulamin	 jest	 jedynym	 dokumentem	 mającym	 wiążącą	 moc	 prawną	 w	 zakresie	 realizacji	
Konkursu.		

6.9.	 Biorąc	 udział	 w	 Konkursie	 Uczestnik	 potwierdza,	 że	 wyraża	 zgodę	 na	 udział	 w	 Konkursie	 na	 zasadach	
określonych	w	Regulaminie.	


