
REGULAMIN KONKURSU  
„ZRÓB MIEJSCE NA WAZON FLY'S EYE” 

  

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Zrób miejsce na wazon Fly's Eye” (dalej zwany: 
„Konkursem”). 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Paulina Pająk, prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą  Krafla (REGON: 362033513, NIP: 6792924816, adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego 
Pasterza  29/18) (zwana dalej „Krafla”). 
   
3. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz konto na stronie serwisu Facebook.com, które spełnią warunki Konkursu 
określone w niniejszym Regulaminie,(zwani dalej „Uczestnikami”).  
  
4. Konkurs jest organizowany na stronie serwisu Facebook.com będącej fanpagem Krafla, 
(adres: https://www.facebook.com/krafla.eu). 
 
5.Uczestnik przystępujący do Konkursu jest związany brzmieniem niniejszego Regulaminu. 
Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na brzmienie Regulaminu 
bez zastrzeżeń. 
 

§2. Zasady Konkursu 
 
1.Uczestnik, który chce przystąpić do konkursu powinien: 
a) odwiedzić i polubić stronę www.facebook.com/krafla.eu, 
b) w komentarzu pod postem, w którym ogłoszono Konkurs umieścić zrobione przez 
Uczestnika zdjęcie miejsca w którym będzie stać wazon FLY’S EYE jeśli Uczestnik wygra 
konkurs. 
 
2. Celem Konkursu jest wymyślenie ciekawej, zaskakującej aranżacji wnętrza w którym 
mógłby pojawić się wazon Fly’s Eye  będący w ofercie Krafla. 
 
3. O wyniku konkursu zadecyduje Jury składające się z 2 osób: Pauliny Pająk oraz Kasi Zaręby 
projektantki wazony Fly’s Eye.  
 
4.  Uczestnik, który decyzją Jury wygra Konkurs otrzyma nagrodę w postaci małego wazonu 
Fly’s eye z białą kopułką i niebieską miseczkę o wartości 276 zł brutto (zwany dalej „wazon 
Fly’s Eye”). 
 
5. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi przez Krafla, 
rabatami, kuponami i innymi ofertami specjalnymi.  
 

 
 



 
§3. Zasady otrzymania nagrody 

 
1.Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie profilu  Krafla, dostępnego w serwisie 
Facebook na stronie internetowej: www.facebook.com/krafla.eu, a Uczestnik, który wygra 
konkurs powinien się skontaktować z administratorem strony  przez wiadomość na serwisie 
Facebook.com lub wysłaną na adres e-mail: info@krafla.eu. 
2.Wazon Fly’s Eye nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani nie podlega wymianie 
na inny towar będący w ofercie Krafla. 
3.Doręczenie wazonu Fly’s Eye odbędzie się za pomocą kuriera na adres wskazany przez 
zwycięzcę konkursu, nagroda zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych od dnia podania 
adresu przez wygranego Uczestnika. 

 
§4. Czas trwania Konkursu  

 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.12.2016 i trwa 16.12.2016r.  z dniem rozpoczęcia 
promocji wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyniku) nastąpi w dniu 17.12.2016r. około 
godziny 12:00. 
 

§5. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji 
 
1. Reklamacje dotyczące zasad Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres 
Krafla, ul. Dobrego Pasterza 29/18 31-416 Kraków albo na adres e-mail: info@krafla.eu w 
czasie trwania Konkursu oraz w okresie 14 dni od zakończenia Konkursu. 
 
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu. 
 
3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Krafla. 
 

1. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z 
nabytym towarem (w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

 
 

§6. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.krafla.eu i 
www.facebook.com/krafla.eu. 
 
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 
 
3.Krafla przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym mające charakter danych 
osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Uczestników 

http://www.krafla.eu/�


wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Krafla, do realizacji  celów Konkursu m.in. 
dostarczenia nagrody zwycięzcy konkursu. 
4.Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i zobowiązań z niego wynikających jest 
prawo polskie.  
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
postanowienia Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
 
 
 
 


