
REGULAMIN KONKURSU „Pokaż na zdjęciu jak spędzasz Dzień Dziecka”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MYSTRIGO NA FACEBOOK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma WPC sp. z o.o. ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzany w okresie 1.06.2022r. do 3.06.2022r.

3. Konkurs jest jednorazowy - zorganizowany z okazji Dnia Dziecka
4.  Aby wziąć udział w konkursie należy zamieści pod postem konkursowym na profilu MyStrigo fotografię ukazującą jak spę-

dzasz Dzień Dziecka!
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych  

z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wyko-
nawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage’a MyStrigo na portalu społeczno-
ściowym Facebook.com.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://mocpisania.pl/moc-pisania/,

b. spełnienie warunków podanych w §3 p.1. 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie fotografii przedstawiającej: 
Pokaż na zdjęciu jak spędzasz Dzień Dziecka

2. Nagrodą w Konkursie jest upominek w postaci blistra składającego się:  
a. wymazywalny długopis Frixion Ball 07 niebieski,

b. 3 sztuki wkładów w kolorze niebieskim do wymazywalnego długopisu Frixion Ball 07,
c. klej w sztyfcie,

d. gumka do wymazywania tuszu termicznego,
e. 5 wzorów tatuaży,
f. 5 wzorów naklejek

3. Nagrodę w konkursie otrzymają trzy osoby, które zgłoszą swoją parce w komentarzu w poście konkursowym na oficjalnym 
fanpage’a MyStrigo na portalu społecznościowym Facebook.com

4. Nagrodę zdobędą 3 prace wybrane przez jury – pracowników WPC sp. z o.o.
5. Każdy uczestnik może opublikować jedną pracę.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością w serwisie Facebook.com w dniu 3.06.2022r., ponadto 

powstanie post w postaci kolażu z wygranymi pracami.
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością w serwisie 

Facebook.com w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
9. Nagrodzona osoba w wiadomości prywatnej musi przesłać aktualne dane do wysyłki wraz z numerem telefonu. 

10. Wygrane prace zostaną umieszczone na Instagramie: MyStrigo oraz stronie internetowej: MocPisania.pl.

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 
nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego (w celu przesłania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te pracę, które będą zgodne z wytycznymi zwartymi w regulaminie. 
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do 

Konkursu nie będzie możliwe.
4. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.


