
Postanowienia Ogólne 
 
Organizatorem konkursu jest Joanna Rędzi prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą WEGAŃSKIE BANIALUKI JOANNA RĘDZI ul. Radosna 26/6 53-336 Wrocław 
zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP 913 155 52 00 
 

Warunki Uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające publiczne 
konto w aplikacji Instagram. 

2. Wymagane jest posiadanie wiarygodnego konta, które nie może być założone tylko w 
celu udziału w konkursie. 

 
W konkursie nie mogą brać udziału: 

1. Członkowie najbliższej rodziny organizatora. 
2. Pracownik organizatora ani żadna inna osoba związana z nim umową o współpracy, 

umową zlecenie, umową o dzieło czy w jakikolwiek inny sposób współpracująca z 
organizatorem. 
 

Zadanie konkursowe 
 
 

1. Przygotowanie odpowiedzi na pytanie "Dlaczego chcesz otrzymać ebooka SMART 
VEGAN Śniadania i słodycze bez glutenu?" w formie InstaStory oraz opublikowanie 
odpowiedzi konkursowej na swoim  InstaStory oraz oznaczenie @weganizujemy, co 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu. 

2. Praca konkursowa może mieć formę tekstu, grafiki lub video. Można również pobrać 
gotową do uzupełnienia planszę (dostępna na insta stories profilu Weganizujemy - 
www.instagram.com/weganizujemy) i wraz z wpisanym przez siebie tekstem zgłosić 
się do konkursu. 

3. Jedna osoba może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych. 
4. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, 

dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich. 
 
 

Zasady zadania konkursowego: 
 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lipca 2019, o godzinie 9.00 oraz dobiega końca dnia 
6 lipca 2019, o godzinie 23:59. 

2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7 lipca 2019, do godz. 12.00, na insta stories profilu 
Weganizujemy (www.instagram.com/weganizujemy). 

3. Organizator wyłoni 5 zwycięzców spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac 
konkursowych. 

4. Wybranych zostanie pięciu uczestników, którzy w ocenie Organizatora prześlą 
najbardziej kreatywne i ciekawe prace konkursowe. 



5. Nagrodą konkursową jest ebook “SMART VEGAN Śniadania i słodycze bez glutenu” 
autorstwa Idy Piątkowskiej, w formacie PDF.  

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani na stories o wygranej do dnia 10 lipca 2019. 
7. Zwycięzcy proszeni są o przesłanie adresu e-mail poprzez wiadomość prywatną na 

instagramie Weganizujemy, ze zwycięskiego konta.  
8. Nagroda zostanie dostarczona w ciągu 24 godzin od przesłania wiadomości. 

 
Oświadczenia uczestnika 

 
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na przetwarzanie wymaganych 

danych do celów konkursu. 
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zgłoszonej do 

konkursu pracy w celach marketingowych. 
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis 

Instagram. 
2. Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które 

nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w 
szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu. 

4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty 
e-mail,na adres weganizujemy@gmail.com.w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 
30 dni od jego zakończenia.  

5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu 
reklamacji. 
 

 
 

mailto:weganizujemy@gmail.com

