
Regulamin Konkursu
„Świątecznego”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w 
konkursie pod nazwą „Konkurs Świąteczny” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Mi Bebe Anna Huterańska-Kądziołka z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Mieszkalnej 51/36, NIP: 736-157-11-76 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs trwa od dnia 27.11.2016 roku od godziny 00:00:00 do dnia  11.12.2016 roku do 
godziny 23:59:59.
4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących 
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które spełnią warunki niniejszego 
Regulaminu („Uczestnik”). 
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny Organizatora. Za 
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i
rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się 
pod opieką lub kuratelą pracownika.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących 
warunków:
a. Polubienie strony Mi Bebe sklep na facebook wraz z polubieniem postu konkursowego, oraz
b. Zaproszenie 3 osób do konkursu, w komentarzu do posta konkursowego należy wskazać 
zaproszone osoby.
c. Wkleić link do produktu ze sklepu www.mibebe.com.pl, który Ci się podoba, link musi być 
umieszczony pod postem konkursowym.
2. O ważności zgłoszenia decyduje spełnienie wszystkich powyższych warunków w terminie 
trwania konkursu.
3. Laureatem Konkursu zostanie 1 osoba, która zostanie wylosowana. Organizator 
przyzna jedną nagrodę w postaci kuponu rabatowego o wartości 100 zł na zakupy w sklepie 
www.mibebe.com.pl
4. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora najpóźniej do 
dnia 14.12.2016 roku. 
5. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda w Konkursie (dalej: „Laureat”) zostanie 
powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem strony Mi Bebe na facebook, w terminie do 2 dni od 
dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Laureat zostanie poproszony o wysłanie, w terminie do 2 dni od 
daty opublikowania wyników przez Organizatora, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu 
kontaktowego w celu ustalenia szczegółów dot. odbioru Nagrody. Brak podania danych, o 
których mowa w zdaniu poprzednim we wskazanym terminie, powoduje utratę prawa do 
Nagrody, a Nagroda pozostaje raz jeszcze wylosowana. Uczestnik przystępując do Konkursu 
wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie Mi Bebe, w sposób wskazany w niniejszym 
regulaminie.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, 
zamiany Nagrody lub wymiany Nagrody na inną. 
Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony tylko 1 raz w Konkursie, niezależnie od ilości 
przesłanych zgłoszeń.

§ 3 Odbiór Nagród

http://www.mibebe.com.pl/


1. Sposób przekazania Nagrody Laureatowi ustalony zostanie poprzez korespondencję 
mailową lub za pośrednictwem strony Mi Bebe na portalu Facebook, lub telefonicznie po podaniu 
przez Laureata numeru telefonu kontaktowego. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu 
w terminie do dnia 18.12.2016 roku poprzez przydzielenie indywidualnego kodu rabatowego w 
sklepie mibebe.com.pl. Aby kod został przydzielony uczestnik musi zarejestrować się w sklepie 
www.mibebe.com.pl do 19.12.2016 r. 
2. Nie zarejestrowanie się przez Laureata  na stronie www.mibebe.com.pl w ustalonym terminie,
oznacza utratę przez Laureata prawa do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas w dyspozycji 
Organizatora.
3. Laureat może wykorzystać kupon rabatowy jednorazowo, na jedne zakupy. Wartość kuponu 
zostanie odliczona od wartości zamówienia.
4. Minimalna wartość zamówienia musi wynieść 1 zł, aby kupon rabatowy mógł być zrealizowany.
5. Skorzystanie z kuponu rabatowego jest możliwe w okresie od 14.12.2016 do 01.01.2017. Po tym 
terminie ważność kuponu wygasa.
6. Użycie kuponu rabatowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody.

§ 4 Postanowienia Końcowe

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi 
w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do dnia 20.12.2016 roku. Reklamacje związane 
z Konkursem rozstrzyga Organizator  w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Każda z 
reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora indywidualnie.
2. Uczestnik przystępując do zgłoszenia w Konkursie akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę na 
wykorzystywanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
Każdy z Uczestników, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody. 
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dot. Konkursu mają 
jedynie charakter informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego 
Regulaminu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu dla Uczestników 
Konkursu na stronie internetowej facebook/mibebe.sklep oraz na srtonie www.mibebe.com.pl
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