
REGULAMIN  KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest TEARS OF JOY SP Z O O (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem Nagrody i przyrzekającym Nagrodę jest Tears of Joy z siedzibą na ulicy

Białostockiej 22/11  03-741 Warszawa (dalej: ,,Fundator”).
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs zaplanowany jest w okresie od 30.09.2022 do 20.11.2022 r. i realizowany
będzie na zasadach określonych poniżej (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich lub małoletnich za zgodą rodziców lub ich

przedstawicieli ustawowych, przebywających na terytorium RP.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu ani
współpracujące przy jego organizacji po stronie Organizatora i Fundatora. W przypadku wzięcia
udziału w Konkursie przez ww. osoby, zostaną one wykluczone z Konkursu oraz pozbawione
ewentualnych praw do nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać samodzielnie zadanie którym jest

stworzenie pracy konkursowej z LEGO nawiązującej do tematu danego tygodnia, określanego
co tydzień na stronie www.budujzlegomasters.pl, następnie zrobienie zdjęcia budowli i
wysłanie go w formularzu utworzonym na powyżej wymienionej stronie.

5. Informacja o zdobyciu Nagrody zostanie umieszczona na stronie www.budujzlegomasters.pl
po każdej turze co środę tj.: 12.10; 19.10;  26.10; 2.11;  9.11; 16.11

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zaginione, niekompletne lub
nieprawidłowe, a wszystkie tego typu zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po zakończeniu
konkursu żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
7. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie.

§3 NAGRODY
1. W Konkursie zostanie przyznane łącznie 66 (sześćdziesiąt sześć) nagród. Nagrody w postaci

zestawów LEGO o wartości 469,99 zł, 249,99 zł ,949,99 zł, 469,99 zł. 11 zestawów
(jedenaście) w danym tygodniu trwania Konkursu.

2. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wyboru Nagrody, wybór nagrody zostanie
przeprowadzony przez Organizatora lub Fundatora, na podstawie weryfikacji zgłoszeń
Uczestników i wyłonionych na tej podstawie Laureatów – Nagrody.

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna ww. Nagroda.

§4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnicy w terminie wskazanym w § 1 pkt. 3 zobowiązani są wykonać Zadanie konkursowe

zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 pkt. 4 Regulaminu.
2. W momencie zwycięstwa, Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową o zdobyciu

Nagrody i konieczności przekazania danych niezbędnych do wysłania Nagrody.
3. W przypadku, gdy jeden z Uczestników wyśle więcej niż jedno zgłoszenie Zadania

konkursowego w danym dniu, w Konkursie udział bierze tylko i wyłącznie zgłoszenie wysłane
najwcześniej.

4. Sposób odbioru i dostarczenia Nagród określi Organizator każdorazowo w wiadomości email
informującej o zdobyciu Nagrody przesłanej na adres email podany przez Uczestnika.
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5. Wysyłka Nagród odbędzie w terminie do 30 trzydziestu) dni roboczych od daty końcowej
Konkursu.

6. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator i Fundator
wyznaczą dwie osoby odpowiedzialne za przebieg Konkursu (dalej: „Komisarze”). Komisarze,
wyznaczą 2 osoby, celem wyłonienia Jury odpowiedzialnego za weryfikację wyników
konkursu, dokonanie wyboru najciekawszych odpowiedzi kwalifikujących do zdobycia
nagrody i zmierzających do wyłonienia Laureatów.

§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora

wskazany w § 1.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Lego Masters” oraz

zawierać: imię, nazwisko, adres email Uczestnika, który służył do wysłania wiadomości
konkursowej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisarza w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uczestnikowi Komisji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Tears of Joy.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych

przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu, w celu sporządzenia listy uczestników i laureatów Konkursu oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych (UE) 2016/679 oraz przepisami obowiązującymi w chwili rozpoczęcia
Konkursu. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz w zakresie polityki prywatności
Organizatora dostępne są pod adresem: Białostocka 22/11 03-741 Warszawa

5. Z wszelkimi zapytaniami i żądaniami dotyczącymi danych sugerujemy zwracać się w
pierwszej kolejności do PUNKTU KONTAKTOWEGO: marta@tearsofjoy.pl

§7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Organizator upoważnia Komisarzy do podejmowania decyzji w sprawie:

Wykluczania Uczestników Konkursu, oraz sprawdzania i ogłaszania wyników konkursu oraz
weryfikacji kolejności zgłoszeń i weryfikacji ich prawidłowości.

2. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie
Organizatora i wysłana uczestnikom w wiadomości e-mail.

4. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem polskim, a sądy polskie
mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów z wynikających z tytułu
naruszeń Regulaminu.


