
REGULAMIN KONKURSU "Oceniaj i 

wygrywaj"  

  

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem  Konkursu  jest  DBEST  SPÓŁKA  Z 

 OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieruszowie, pod adresem ul. Wrocławska 

16, 98 - 400 Wieruszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - 

Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000814230, NIP: 9970160275, REGON: 

384883186.  

2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.google.pl/maps/  

3. Miejscem konkursu jest wizytówka sklepu internetowego BIRDMEBLE dostępnej 

pod adresem: https://g.page/BIRDMeble  

4. Konkurs trwa w okresie od czerwca 2022 do końca grudnia 2022.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym 

miesiącu bez podania powodu. 

6. W każdym miesiącu będą zbierane zgłoszenia konkursowe od Klientów, którzy 

dokonali zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.birdmeble.pl.  

7. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: 

KONKURS@BIRDMEBLE.PL wpisując w temacie numer zamówienia.  

8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o 

grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. 

zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach 

wykonawczych do tej Ustawy.  

9. Wybór Zwycięzcy konkursu będzie odbywać się cyklicznie, ostatniego dnia 

każdego miesiąca w okresie trwania konkursu.  

10. Konkurs zostanie zorganizowany w danym miesiącu pod warunkiem, że 

wysłanych zgłoszeń będzie co najmniej 20. 

11. W razie zbyt małej liczby zgłoszeń, zgłoszenia są przekazywane na kolejny 

miesiąc i dodawane do puli z aktualnego miesiąca. 

12. Na każdy miesiąc trwania konkursu przewidziano jedną nagrodę.  

13. W konkursie można wziąć udział tylko raz.  

14. Każde zgłoszenie konkursowe jest weryfikowane ze złożonym zamówieniem.  

15. Nagroda nie może zostać zwrócona i nie ma możliwości wymiany nagrody lub 

zamiany na żadną formę pieniężną.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości nagrody ze 

skutkiem na koniec miesiąca.  

17. Wartość zwrotu produktu zakupionego z Voucherem konkursowym zostanie 

pomniejszona o wartość Vouchera.  
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§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca 

klientem sklepu internetowego www.birdmeble.pl, która dokonała zakupu za 

pośrednictwem sklepu internetowego.  

2. Zakup musi zostać opłacony, a towar dostarczony do Klienta.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie Konta Google na stronie 

internetowej https://www.google.com.  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pozytywnej opinii na  

wizytówce sklepu www.birdmeble.pl dostępnej na mapach google.  

   

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 

warunków:  

1. Zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.birdmeble.pl/konkurs.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm 

współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W 

Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, 

o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).  

§ 3  

ZASADY KONKURSU I NAGRODY  

1. Zadaniem konkursowym jest wystawienie pozytywnej oceny wraz z opinią 

tekstową o długości min. 150 znaków na wizytówce sklepu birdmeble dostępnej 

na mapach google.  

2. Należy  również  wysłać  zgłoszenie  konkursowe  na  adres 
email KONKURS@BIRDMEBLE.PL wpisując w temat numer zamówienia, którego 
dotyczy opinia oraz przesłać zrzut ekranu, przedstawiający wystawioną 

opinie widoczną na wizytówce google BIRDmeble.pl - Twój Sklep 
Meblowy.  

3. W konkursie zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie opinie wystawione w okresie 

trwania konkursu, tj. od 21.06.2022 do 31.12.2022 do godziny 23:59  

4. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma wybrana osoba za najlepszą i najbardziej 

kreatywną według organizatora wystawioną opinie.  

5. Nagrodą w konkursie jest VOUCHER o wartości 500 zł do wykorzystania na 

dowolny produkt dostępny na sklepie www.birdmeble.pl.  

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w 

przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na 

wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.  

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w 

terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty 

prawa do nagrody.  

9. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą zostanie wybrana kolejna opinia.  
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10. Uczestnik dobrowolnie deklaruje wysłanie zdjęcia zakupionego mebla za 

pomocą Voichera, przedstawiającego zakupiony mebel, które zostanie 

wykorzystane do zamieszczenia na fanpage organizatora na facebooku.  

§ 4  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty 

elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu weryfikacji zamówienia oraz 

tożsamości Zwycięzcy, który musi być Klientem sklepu).  

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe 

informacje, wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.  

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

  

§ 5  

REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji.   

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 

dopiskiem “KONKURS – OCENIAJ I WYGRYWAJ” lub na adres mailowy 

konkurs@birdmeble.pl  

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

  

  

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy  

Kodeksu  Cywilnego  i  inne  przepisy  prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  


