
Regulamin konkursu  
„WYGRAJ SUKNIĘ ŚLUBNĄ Z WEDDING.PL”

  

POJĘCIA

Konkurs - konkurs „Wygraj suknię ślubną z Wedding.pl” organizowany przez 
Wedding.pl. z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawia 45, NIP:8513166767, 
trwający od dn. 26.12.2018 roku do dn. 01.02.2019 roku. 

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, biorąca 
udział w Konkursie, tj. każda osoba, która wysłała zgłoszenie konkursowe i spełniła 
warunki uczestnictwa w konkursie.  

Laureat   – Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie konkursowe zostało wybrane 
przez Jury konkursowe, spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych zebranych w 
trakcie trwania Konkursu. Laureat otrzymuje Nagrodę Główną. 

Nagroda Główna – Nagrodą główną Konkursu jest voucher o wartości 6000 zł, który 
stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu sukni ślubnej w 
salonach marki Anna Kara. Do wygrania jest 1 voucher.  

Jury –   jury konkursowe, w którego skład wchodzi Agnieszka Hyży oraz redakcja 
Wedding.pl 

Strona Konkursowa – strona internetowa Konkursu, znajdująca się pod adresem 
internetowym wedding.pl/lp/konkurs 

Organizator – organizatorem konkursu jest Wedding.pl, z siedzibą w Warszawie 
(00-680) przy ul. Żurawia 45, NIP:8513166767 

Fundator nagród - fundatorem nagrody, którą jest voucher o wartości 6000zł, jest 
Anna Kara 

  
  
POSTANOWIENIA OGÓLNE
  
 1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych 

na terenie Polski, które w okresie od dn. 26.12.2018 roku do dn. 01.02.2019 
roku wysłały poprawne zgłoszenie konkursowe na adres konkurs@wedding.pl  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 2. Lauretem Konkursu może być jedynie osoba, która łącznie spełniła 
następujące warunki: 

• posiada konto w Organizerze Ślubnym dostępnym pod adresem https://
wedding.pl/organizer-slubny 

• wysłała co najmniej 5 zapytań o ofertę do usługodawców dostępnych na 
platformie Wedding.pl 

• zawarła przynajmniej jedną współpracę z usługodawcą dostępnym na 
platformie Wedding.pl  

• w terminie 26.12.2018 roku do dn. 01.02.2019 roku wysłała zgłoszenie 
konkursowe na adres konkurs@wedding.pl, zgłoszenie zawiera zdjęcie 
oraz historię miłosną, która rozbawi lub wzruszy Internautów. Opis 
historii nie może być dłuższy niż 1200 znaków.  

• wysłała zgłoszenie konkursowe z tego samego adresu mailowego, na którym 
zarejestrowane jest konto w Organizerze Ślubnym.  

 3. Z udzia łu w Konkurs ie wy łączeni są pracownicy oraz podmioty 
współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a 
także członkowie rodzin osób wyżej wymienionych.  

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

 5. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać tylko Uczestnik osobiście widniejący 
na fotografii wysłanej w zgłoszeniu konkursowym. Wykrycie faktu dodania 
zdjęcia nieprzedstawiającego Uczestnika spowoduje dyskwalifikację 
Uczestnika z Konkursu.  

 6. W konkursie może brać tylko jeden reprezentant pary. Wykrycie faktu 
zgłoszenia do Konkursu przez oboje partnerów spowoduje dyskwalifikację z 
Konkursu każdego z nich.  

 7. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny 
dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest 
uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu 
dostępna jest w Warszawie, w siedzibie Organizatora, przy ul. Żurawia 45 
oraz do pobrania na Stronie Konkursowej wedding.pl/lp/konkurs. Wszelkie 
informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych 
mają jedynie charakter informacyjny.  
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PRZEBIEG KONKURSU
  
 1. Konkurs rozpoczyna się 26.12.2018 roku do dn. 01.02.2019 roku  

 2. Wyniki Konkursu (imię, zdjęcie i opis historii Laureata Konkursu), zostaną 
ogłoszone najpóźniej 06.02.2019 roku za pośrednictwem Strony Konkursowej 
oraz prof i lu na Facebooku należącym do Organizatora Konkursu 
(www.facebook.com/plwedding)   Laureat otrzyma również powiadomienie o 
wynikach Konkursu drogą e-mailową.   

  
ZASADY UCZESTNICTWA
  
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

 • posiadanie konta w Organizerze Ślubnym dostępnym pod adresem 
www.wedding.pl/organizer-slubny 

 • wysłanie zgłoszenia konkursowego na adres konkurs@wedding.pl - 
zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie pary oraz historię poznania się. Opis 
nie może być dłuższy niż 1200 znaków.  

 • skontaktowanie się z minimum 5 usługodawcami przy pomocy platformy 
wedding.pl - wiadomość z zapytaniem o współpracę musi być wysłana 
poprzez skrzynkę mailową w Organizerze Ślubnym  

 •  nawiązanie współpracy z przynajmniej jednym usługodawcą dostępnym na 
platformie Wedding.pl. Nawiązanie współpracy rozumie się jako podpisanie 
umowy o świadczenie usług w dniu ślubu i wesela Uczestnika.  

 2. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie 1 zgłoszenie konkursowe.  

 3. Jeżeli Uczestnik wyśle więcej niż 1 zgłoszenie konkursowe, Jury weźmie pod 
uwagę jedynie jedno zgłoszenie – to z najwcześniejszą datą wypełnienia.  

 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie podaje się za osoby trzecie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem 
faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych 
kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do 
identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych 
danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzca przy odbiorze Nagrody 
winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  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 5. Za pomocą dedykowanego systemu informatycznego zgłoszenie konkursowe 
będą weryfikowane pod względem spe łniania wszystkich warunków 
uczestnictwa w konkursie.  

 6. Każde zgłoszenie konkursowe rozpatrywane będzie przez Jury. Przez „osoby 
niekwalifikujące się” Organizator rozumie osoby, które podały nieprawdziwe 
dane lub wysłały niepoprawne zgłoszenie konkursowe.  

  
NAGRODA W KONKURSIE
  
 1. Nagrodą Główną w konkursie jest voucher o wartości 6000 zł, który umożliwia 

dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Anna Kara. Zakupu sukni 
ślubnej można dokonać w następujących salonach: Anna Kara, Józefa 
Piłsudskiego 8, Kraków oraz Anna Kara, ul. Mokotowska 5/2, Warszawa.  

 2. Nagroda Główna przyznana zostanie 1 Uczestnikowi Konkursu.  

 3. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość mailową wys łaną przez 
Organizatora poprzez podanie swoich danych osobowych w przeciągu 10 dni 
od daty pierwszego kontaktu przez Organizatora, wówczas Laureat zostaje 
wykluczony z Konkursu, a Jego prawo do Nagrody Głównej wygasa. Na Jego 
miejsce Jury ma prawo wskazać innego Uczestnika Konkursu.  

 4. Jeżeli Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ciągu 10 dni od daty 
poinformowania go o możliwości odbioru Nagrody, Jury ma prawo wskazać 
innego Uczestnika Konkursu na Laureata.  

 5. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.  

 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.  

 7. Voucher o wartości 6000 zł zostanie przesłany drogą elektroniczną w ciągu 
14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.  

PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Przesyłając formularz konkursowy, Uczestnik oświadcza, że: 
• przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do 

wszystkich treści zawartych w zg łoszeniu konkursowym, w tym w 



szczególności do zdjęcia i opisu historii/zdarzenia/sytuacji oraz jest 
uprawniony do udzielenia licencji w zakresie określonym niniejszej 
Regulaminem; 

• w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z 
roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej praw do treści zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym, w tym w szczególności do zdjęcia i opisu historii/
zdarzenia/sytuacji, Uczestnik zaspokoi wszelkie roszczenia tej osoby i zwolni 
Organizatora z odpowiedzialności oraz ze wszelkich świadczeń z tego tytułu; 

• posiada zgodę osoby widocznej na zdjęciu na wykorzystanie i 
rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia oraz wszelkich dotyczących jej 
treści ze zgłoszenia konkursowego w pełnym zakresie objętym umową 
licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Z chwilą przesłania przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego, Uczestnik 
udziela Organizatorowi przenoszalnej, bezpłatnej i nieograniczonej (w tym czasowo 
i terytorialnie) licencji, na mocy której Organizator otrzymuje zgodę na bezpłatne 
korzystanie z treści formularza zgłoszeniowego, tj. opisu historii/zdarzenia/sytuacji 
oraz przesłanego na cele konkursu zdjęcia bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, 
a w szczególności obejmujących: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, 
formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

• wprowadzanie do obrotu, 
• publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),d) publiczne wykonanie, 
publiczne odtwarzanie, 

• wystawianie, wyświetlanie, 
• używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
• nagrywanie i utrwalanie za pomocą wszelkiej techniki na każdym nośniku 

materialnym, 
• wielokrotne zapisywania w pamięci wszelkich nośników informacji, w tym za 

pośrednictwem Internetu lub baz danych; 
• wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do 

udostępnienia/rozpowszechnienia; 
• wprowadzenia do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach 

sieciowych; 

3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, Uczestnik: 



• wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora swojego imienia, 
wizerunku oraz wszelkich innych treści z zawartych w zg łoszeniu 
konkursowym dla celów związanych z prowadzonym Konkursem. 

• oświadcza i gwarantuje, że inne osoby wymienione przez niego lub 
występujące w formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na wykorzystanie 
przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, innych treści z 
zawar tych w formularzu zg łoszeniowym dla celów związanych z 
prowadzonym Konkursem. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator, tj. 
Wedding.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 45, 8513166767, REGON: 
321313733 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
w celach konkursowych. 
  
6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: 
Wedding.pl, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa.  
  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  
 1. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 6 

miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.  

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 
dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać pełne 
uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na 
adres: 



Wedding.pl 
ul. Żurawia 45 
00 - 680 Warszawa 

  
3. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia 
reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe 
na skutek działania osób trzecich. 

4 . Wsze lk ie py tan ia do tyczące Konkursu na leży k ie rować na adres 
konkurs@wedding.pl. 

  
§6 Postanowienia końcowe
  
 1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną 

treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż 
spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.  

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej 
zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.  

 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia 
losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości 
stosownej Nagrody G łównej, otrzymanej przez Uczestnika (należnej 
Uczestnikowi).  

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.


