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Regulamin Mikołajowego Konkursu Fotograficznego
#dzierganieraduje z Woolloop!
Par. 1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest firma Woolloop Monika Śliwińska-Długosz, z siedzibą
w Mirkowie (55-095) przy ul. Wiśniowej 37 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod
numerem NIP 8951379345 oraz REGON 369405550, będąca usługodawcą,
administratorem i właścicielem Sklepu woolloop.pl. Z Organizatorem można się
skontaktować pod numerem telefonu: +48 693 348 960 oraz przy użyciu adresu email: biuro@woolloop.pl.
Par. 2 Wymagania
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby dorosłe, posiadające konto na
Instagramie lub Facebooku, które w dniach 6 – 8 grudnia 2019 opublikują zdjęcie
spełniające wymogi konkursu #dzierganieraduje z Woolloop.pl i spełnią
pozostałe wymogi opisane na profilu @drutozlot oraz @woolloop.pl w serwisie
Instagram
i
https://www.facebook.com/woolloop.blog/
oraz
https://www.facebook.com/drutozlot/ w serwisie Facebook.
2. Z konkursu wyklucza się udział pracowników Organizatora konkursu oraz
organizatorów Drutozlotu.
Par 3. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest firma Woolloop Monika ŚliwińskaDługosz, z siedzibą w Mirkowie (55-095) przy ul. Wiśniowej 37 zarejestrowana
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8951379345 oraz REGON 369405550,
będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem sklepu woolloop.pl.
Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: +48
693 348 960 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@woolloop.pl.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików
„cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików „Cookiem” sklepu
woolloop.pl, dostępne pod adresem: https://woolloop.pl/polityka-prywatnosci/.
3. Przystępując do konkursu, jego uczestnik deklaruje zapoznanie się z dokumentami
wymienionymi w par. 3 pkt. 2.
4. Przystępując do konkursu, jego uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego
zdjęcia, biorącego udział w konkursie wraz z oznaczeniem profilu w serwisie
Instagram, na Facebooku oraz na stronie sklepu internetowego woolloop pod
adresem: https://woolloop.pl/inspiracje-od-woolloop/
Par. 4 Warunki konkursu
1. Zadanie konkursowe:
a. Uczestnik konkursu proszony jest o:
i. Zaobserwowanie
profili
@woolloop.pl i @drutozlot w
serwisie
Instagram lub profili https://www.facebook.com/drutozlot/ i
https://www.facebook.com/woolloop.blog/
ii. Oznaczenie tagami #dzierganieraduje #drutozlot i #woolloop_pl
opublikowanego przez siebie w serwisie Instagram lub Facebook
zdjęcia robótki, wykonanej z dowolnej włóczki nabytej na
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Drutozlocie 2019 na stoisku Woolloop, w sklepie internetowym
https://woolloop.pl lub u innych wystawców Drutozlotu 2019.
iii. Polubienie i udostępnienie postu z ogłoszeniem o konkursie
iv. Skomentowanie postu z ogłoszeniem o konkursie i przywołanie co
najmniej jednej osoby (jednego profilu w serwisie Instagram lub
Facebook) w komentarzu.
2. Nagrody w konkursie:
a. Nagroda I - zestaw: 200g fińskiej włóczki Novita 7 Brothers, jedno lub
wielokolorowej (w wybranych kolorach) oraz druty proste lub szydełko
KnitPro Trenz (w dowolnym rozmiarze)
b. Nagroda II – zestaw: 100 g bułgarskiej włóczki merynosowej Simply Wool
(w wybranych kolorach) oraz druty proste lub szydełko KnitPro Trendz (w
dowolnym rozmiarze)
c. Nagroda III – 100 g holenderskiej włóczki skarpetkowej Durable Soqs
(w wybranych kolorach)
3. Termin i miejsce realizacji konkursu
a. Konkurs odbywa się w dniach 6 do 8 grudnia 2019 do godziny 24:00 na
profilach @drutozlot i @woolloop.pl w serwisie Instagram i Facebook.
b. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilach, o których mowa w par. 4, pkt 3a
do dnia 15 grudnia 2019.
Par. 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej sklepu woolloop.pl pod
adresem: https://woolloop.pl/regulamin-konkursu
2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane (paczkomatem lub kurierem) po
skutecznym przekazaniu przez zwycięzców Organizatorowi danych niezbędnych do
realizacji wysyłki.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu woolloop.pl oraz serwisu
Instagram i Facebook oraz nienależyte świadczenie usług internetowych,
spowodowane siłą wyższą, w stosunku do uczestników konkursu,
b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu woolloop.pl oraz serwisu
Instagram i Facebook nienależyte wykonywanie usług na rzecz uczestników
konkursu, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą
po stronie podmiotów, za pomocą których Organizator świadczy usługi,
c. korzyści utracone przez uczestników konkursu.
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy
Organizatorem a uczestnikiem konkursu za właściwy dla jego rozstrzygnięcia
ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

