
Regulamin Konkursu ` Wakacyjne inspiracje ogrodowe z Westwing `. 

 
 

& 1. 
 

1. Konkurs ` Wakacyjne inspiracje ogrodowe z Westwing `, zwany dalej „Konkursem” jest 

skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, zwanych dalej „Uczestnikami”. 
2. Konkurs trwa w terminie od 15.07.2015  do 14.09.2015. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz akceptacją 
warunków Regulaminu Westwing Home & Living dostępnego pod adresem:  
https://www.westwing.pl/terms-and-conditions/ 
 

& 2. 
 
1. Organizatorem konkursu jest blog fajnogrody.pl. 
2. Fundatorami nagród jest Klub Zakupowy Westwing Home & Living. 

 
& 3. 

 
1.Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia lub kolażu zdjęć (1 plik) przedstawiającego 
fragment ogrodu, parku, terenu zieleni, balkonu, patio odkrytego w czasie wakacyjnych 
podróży, który stanowi szczególną ogrodową inspirację dla Uczestnika. Do zdjęcia należy 
dołączyć krótki opis miejsca wykonania zdjęcia i podanie powodu dla którego zwróciło uwagę 
Uczestnika. 
2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie konkursowe wyłącznie mailowo na adres: 
kontakt@fajneogrody.pl 
3. Uczestniczy wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Westwing Home & Living 
oraz Organizatora Konkursu na blogu fajnogrody.pl i fanpejdżu na Facebooku oraz profilu na 
Instagramie. 
4. Zwycięzców Konkursu wyłoni autorka Anna Sikora-Stachurska, autorka bloga fajneogrody.pl 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na blogu fajneogrody.pl  
6. Zwycięzcy będą zobowiązani do przesłania swoich danych adresowych na adres mailowy w 
terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda przypadnie innemu 
uczestnikowi wybranemu przez autorkę bloga fajneogrody.pl.  
7. Organizator konkursu ma 14 dni od daty zakończenia konkursu ogłoszenie wyników.  
8. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Fundatora Nagród. 
9. Nagrody stanowią dwa vouchery: jeden  o wartości 250 PLN (I miejsce) oraz jeden o wartości 
150 PLN (II miejsce) upoważniające 1 osobę do zakupów za kwotę minimalną określoną na 
voucherze w terminie od 21.09.2015 do 31.03.2016. Koszty przesyłki pokrywa zamawiający 
zgodnie z Regulaminem Westwing Home & Living. 
10.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Fundatora lub Uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku 
podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został 
poinformowany. 
 
 

& 4. 
 
1. Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 
Konkursem i jego organizacją. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane osobowe Uczestników 
zostaną usunięte. 
 

& 5 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 


