
Warszawa, 15.10.2017r. 
REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI DLA DZIECI PODCZAS FAM - 2 FORUM APLIKACJI 
I GIER MOBILNYCH 
 
 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie, w którym nagrodami są upominki od 
Partnerów 2 FORUM APLIKACJI I GIER MOBILNYCH, m.in: 
Kody uniwersalne (iOS/And/www) do aplikacji Explain Everything ważne od 15 października 
2017 do 30 kwietnia 2018 r. - 5 sztuk 
Książka “Alicja po drugiej stronie lustra” wyd. Fundacja Festina Lente - 3 sztuki 
Książka “Moja pierwsza książeczka” Fundacja Festina Lente - 3 sztuki 
Książka “Kolory, niezwykłe przygody” Fundacja Festina Lente- 3 sztuki 
Voucher uprawniający do zniżki 25 % na dowolne warsztaty otwarte organizowane przez 
DigiKids Academy, termin ważności 31 grudzień 2018 - 10 sztuk 

§ 2 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Culture Shock, z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 
16 lok. 42, 00 – 432 Warszawa. 

§ 3 
Konkurs jest organizowany w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie FAM- 2 FORUM 
APLIKACJI I GIER MOBILNYCH, zwane dalej FAM, tj. w przestrzeni “Marzyciele i Rzemieślnicy”, 
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 w Warszawie.  

§ 4 
Losowanie odbędzie się wyłącznie wśród zarejestrowanych uczestników FAM 

§ 5 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu konkursu. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
losowaniu. 

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
 
II. Warunki uczestnictwa 

§ 7 
Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 3 do 13 lat, które do godz. 14.20 w dniu 
15.10.2017 wrzuci los ze swoim imieniem i nazwiskiem do wskazanego miejsca z losami oraz 
będzie obecna w momencie losowania nagród i podania wylosowanego nazwiska , tj. dn. 
15.10.2017 o godz. 14.30. 

§ 8 
W konkursie mogą brać udział dzieci, których opiekun prawny (rodzic, opiekun) będzie obecny w 
trakcie Konkursu. 

§ 9 



Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą 
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

§ 10 
Osoby biorące udział w konkursie zezwalają na upublicznienie ich imion i nazwisk. 

§ 11 
Przystąpienie do Konkursu i akceptacja niniejszy regulamin jest równoznaczna ze zgodą 
opiekuna prawnego dziecka na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 
nagrody. 
 
III.Nagrody 

§ 12 
Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Wygrany los nie uczestniczy w 
kolejnych losowaniach.  

§ 13 
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
 
IV.Wyłonienie zwycięzców Losowania 

§ 14 
Nad prawidłowością przebiegu losowania będzie czuwać komisja w składzie: 
1. Paulina Jędrzejewska 
2. Sylwia Żółkiewska - Jaworek 
3. Piotr Jaworek 

§ 15 
Losowanie odbędzie się dn. 15.10.2017 o godz. 14.30 w Marzycielach i Rzemieślnikach, 3p. 
Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 w Warszawie  
 
 
V. Postanowienia końcowe 

§ 16 
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również o zapisach Regulaminu budzących 
wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu, przy czym w kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

§ 18 
Informacja o ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie będzie publikowana wyłącznie na 
stronie internetowej fam.cultureshock.pl 

§ 19 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych Organizatora. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.).  


