REGULAMIN KONKURSU „ONE PIECE: RED”
(dalej „Regulamin”)
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu o nazwie „ONE PIECE: RED”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Studio JG Jan Godwod z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 18,
NIP: 1132361439 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2 NAGRODY
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są 3 gadżety licencjonowane z serii „One Piece”:
torba, pojemnik na ciasteczka i czapka z daszkiem.
2. Nagrodą dodatkową zwaną dalej „Wyróżnieniem” jest 7 plakatów z serii „One Piece”.
3. Nagroda główna/Wyróżnienia nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami.
4. Nagroda główna oraz Wyróżnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. W wypadku nieodebrania Nagrody lub Wyróżniania przez Uczestnika, uprawnienie do
Nagrody lub Wyróżnienia wygasa po upływie 2 miesięcy od chwili ich uzyskania.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs odbywa się na terytorium Polski w dniach 31 października – 13 listopada 2022 r.
3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram.
4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
5.a)

Odpowiedzieć na pytanie/zadanie konkursowe poprzez napisanie komentarza

pod postem konkursowym na Instagramie.
5.b)

Pełnej odpowiedzi udzielić należy w bezpośrednim komentarzu pod postem, NIE

w komentarzu do cudzego komentarza, nie w wiadomości prywatnej.
5.c)

Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

5.d)

Odpowiedzi konkursowej należy udzielić w komentarzu PUBLICZNYM, tj. takim,

który będzie widoczny zarówno dla Organizatora Konkursu, jak i wszystkich
zainteresowanych.

6. Zwycięzcy zostaną wybrani na drodze wewnętrznego głosowania wyznaczonego przez
Organizatora Jury.
7. Przy wybieraniu najciekawszych odpowiedzi konkursowych pod uwagę będą brane
kreatywność odpowiedzi oraz jej uzasadnienie.
8. Na drodze wewnętrznego głosowania wyznaczone przez Organizatora Jury wybierze:
8.a)

3 najciekawsze odpowiedzi – których autorzy-Uczestnicy otrzymają

wspomniane w §2 Nagrody główne;
8.b)

7 odpowiedzi, których autorzy-Uczestnicy otrzymają wspomniane w §2

Wyróżnienia.
8.c)

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę lub Wyróżnienie.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych
Organizatora, 14 listopada 2022 r.
10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem mediów
społecznościowych w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.
11. Nagrody Główne i Wyróżnienia będzie można odebrać wyłącznie w dowolnym sklepie
stacjonarnym sieci Yatta.pl.
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać na adres reklamacje@yatta.pl.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty
ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony wiadomością e-mail
na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

