
Regulamin Konkursu „Podziel się wrażeniami z pierwszych lekcji Teddy Eddie” 

1. Organizatorem konkursu jest firma Teddy Eddie sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 31B.  

2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Podziel się wrażeniami z 
pierwszych lekcji Teddy Eddie” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem 
określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym 
Facebook http://www.facebook.com na stronie „Teddy Eddie”, która znajduje się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski  

3. Konkurs trwa od godz. 10:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 24:00 dnia 12.10.2017 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13.10.2017 o godz. 12:00. 

5. Nagrodą jest bon do sklepu SMYK o wartości 100 zł za pierwsze miejsce oraz bon do sklepu SMYK o wartości 
50 zł za drugie miejsce.  

6. W konkursie mogą brać udział jedynie rodzice obecnych kursantów Teddy Eddie. 

7. Zadanie konkursowe jest następujące:  

W komentarzu pod postem konkursowym, który pojawi się w dniu 05.10.2017 r. o godz. 10:00 na naszym 
fanpage Teddy Eddie pod adresem: https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski należy podzielić się 
pierwszymi wrażeniami Twojego dziecka z lekcji Teddy Eddie. Pod Twoim komentarzem zbierz minimum 10 
polubień od swoich znajomych. Polubienia muszą pochodzić od prawdziwych znajomych, którzy ewentualnie w 
ciągu 24 godzin będą w stanie potwierdzić, że polubili komentarz konkursowy. Umieszczenie komentarza pod 
postem konkursowym jest równoznaczne ze zgodą na dalsze udostępnianie jego treści na stronie 
www.edubears.pl oraz fanpage Teddy Eddie.  

8. Osoby, które spełnią oba warunki opisane w pkt 7. znajdą się w finale naszej zabawy. 

9. Spośród osób, które znajdą się w finale zabawy jury w składzie: Ola Komada, Elżbieta Berka i Ewa Tychowicz 
wybierze 2 najbardziej oryginalne i najciekawsze komentarze i spośród nich wybierze zwycięzcę konkursu, 
który otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 100 zł do sklepu SMYK, a druga osoba otrzyma bon o 
wartości 50 zł do sklepu SMYK. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora 
za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na 
jego Profilu. Warunkiem otrzymania nagrody jest: a) potwierdzenie przez odpowiednie akredytowane 
centrum metody Teddy Eddie, że dziecko którego rodzic wygra bon jest kursantem Teddy Eddie oraz b) 
podanie adresu do przesłania bonu. Bon zostanie wysłany listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru.    

10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na 
jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania 
nagrody. 

11. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako 
Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się 
przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. 

http://www.edubears.pl/


12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. 

13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). 

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora. 

15. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nagród nie można wymienić na 
ekwiwalent pieniężny. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy 
internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu. 

17. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane (rodzina). W 
konkursie nie mogą brać udziału również pracownicy akredytowanych centrów metody Teddy Eddie.  

18. Regulamin wchodzi w życie 05.10.2017r. 

Polityka prywatności: Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako 
administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.). 

 

 


