
Regulamin konkursu „Mama z obiektywem” z dnia 15.05.2015 r.

I Postanowienia ogólne

§ 1.

Organizatorem  konkursu  jest  ZPR  Media  Spółka  Akcyjna z  siedzibą  w  Warszawie,  04-187
Warszawa,  ul.  Dęblińska  6,  NIP  526-00-08-745,  REGON  012012459,  wpisana  do  Krajowego
Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XIII  Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał  zakładowy (opłacony w całości)  91 850
000,00 złotych, (zwany dalej: “Organizatorem”).

§ 2.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na portalu www.mjakmama24.pl

§ 3.

Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie: 15.05. – 31.05.2015 roku. 

§ 4.

W konkursie mogą wziąć udział  osoby pełnoletnie oraz nieletnie za zgodą i  wiedzą prawnych
opiekunów, z wyłączeniem pracowników i współpracowników ZPR Media Spółka Akcyjna.

II Zasady konkursu

§ 5.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

· zarejestrować się w serwisie www.mjakmama24.pl co jest równoznaczne z akceptacją 
warunków regulaminu

· w poście na forum.majakmama24.pl pod artykułem konkursowym dodać zdjęcie 
przedstawiające wzruszenia w Dniu Mamy lub moment złożenie życzeń matce przez 
dziecko. Każda użytkowniczka może dodać tylko jedno zdjęcie.

2. Nagrodzone zostaną najciekawsze zdjęcia. Jury przyznając nagrody będzie brało pod uwagę
pomysłowość i walor artystyczny przesłanego zdjęcia.

3.  Zdjęcia  biorące  udział  w  konkursie  zostaną  wykorzystane  przez  redakcje  serwisu
mjakmama24.pl  w  czasie  trwania  konkursu  do  31.05.2015  r.  i  po  jego  zakończeniu  do  dnia
30.06.2015 r. w celu przedstawienia wyników. 

4.  Biorąc  udział  w  konkursie  serwisu  mjakmama24.pl  „Mama  z  obiektywem”  Uczestnik
oświadcza, że jest autorem przesłanych zdjęć oraz posiada zgodę osób których wizerunki zostały
uwiecznione na zdjęciach na ich publikacje w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu do
30.06.2015 r.

http://www.mjakmama24.pl/
http://www.mjakmama24.pl/


§ 6.

Nagrodą w konkursie Mama z obiektywem mjakmama24.pl są:  

Nagrodą główną – kurs fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam” o wartości 381 
zł. Kurs zostanie zrealizowany i przeprowadzony w systemie szkoleniowym drogą online. Po 
rejestracji na stronie sponsora nagrody, www.akademia-fotogrfaii-dzieciecej.pl, należy określić 
termin kursu i wpisać kod promocyjny. Kod promocyjny zostanie przesłany do laureatki droga 
mailową przez Organizatora.

oraz 5 wyróżnień:
- zestaw biżuterii, bransoletki marki by Dziubeka o wartości 74 zł oraz kupon zniżkowy – 20 % na 
kurs fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam” . 

- zestaw biżuterii, bransoletki marki by Dziubeka o wartości 74 zł oraz kupon zniżkowy – 20 % na 
kurs fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam” 

- zestaw biżuterii, bransoletki marki by Dziubeka o wartości 74 zł oraz kupon zniżkowy – 20 % na 
kurs fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam” 

- zestaw kosmetyków marki Bali Spa o wartości 78 zł oraz kupon zniżkowy – 20 % na kurs 
fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam” 

- zestaw kosmetyków marki Bali Spa o wartości 78 zł oraz kupon zniżkowy – 20 % na kurs 
fotograficzny „Wprowadzenie do fotografii dla mam”

Zestawy biżuterii różnią się kolorami i zostaną przydzielone laureatkom miejsc II-IV losowo.

§ 7.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

Redaktor prowadząca serwisu mjakmama24.pl  – Katarzyna Stańczyk
Redaktor serwisu mjakmama24.pl – Anna Sierant 
Dział Marketingu – Gabriela Rybińska

§ 8.

Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.

§ 9.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe
Organizatora.

§ 10.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 2.06.2015 r. w serwisie www.mjakmama24.pl, na
stronie konkursowej. 

§ 11.

http://www.mjakmama24.pl/


O wygranej Organizator konkursu poinformuje zwycięzców drogą mailową oraz na stronie ogłasza-
jącej konkurs i w wątku konkursowym na forum Mjakmama24.pl do 3.06.2015 r. Nagrody rzeczowe
zostaną przesłane pocztą (zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Organizatorowi danych adre-
sowych).

III Postanowienia końcowe

§ 12.

Regulamin  jest  dostępny  w  lokalu  Organizatora  przy  ul.  Dęblińskiej  6,  04-187  Warszawa  od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie  www.mjakmama24.pl w
czasie trwania konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 

§ 13.

Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie
pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. W
przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

§ 14.

Reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  i  numer  telefonu,  jak  również
dokładny opis i powód reklamacji. 

§ 15.

Złożone  przez  uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora  niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

§ 16.

Zainteresowani  Uczestnicy  zostaną powiadomieni  o  wyniku rozpatrzenia  reklamacji  na  piśmie,
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

§ 17.

Niniejszy  konkurs  nie  jest  grą  hazardową  w rozumieniu  ustawy  o  grach  hazardowych  z  dnia
19.11.2009 r. 

§ 18.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i
obowiązki jego uczestników. 

§ 19.

Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu:
kstanczyk@grupazpr.pl 

http://www.mjakmama24.pl/


W imieniu Organizatora, 

Gabriela Rybińska
 Specjalista ds. Marketingu Serwisów Internetowych

Warszawa, 15.05.2015 r.
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