
POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Organizatorem konkursu jest Blog Mamalife oraz firma Mylan, producent roztworu wody morskiej 

Disnemar Baby 

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma Mylan 

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki  

uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej„Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do  

Konkursu..  

4. Konkurs odbywa się w terminie od 06.12.2017. do 12.12.2017 r. do godziny 23.59.  

15. Nagrodami w konkursie 3 zestawy nagród (2 opakowania Disnemar Baby, kocyk oraz pluszowa 

foczka) 

UCZESTNICY KONKURSY, WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają poniższe warunki  

przewidziane Regulaminem Konkursu.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest  

a) Dokończenie zdania: “Gdy moje dziecko ma katar to…”  

b) Miło będzie jeśli polubisz na Fb Blog Mamalife oraz udostępnisz post konkursowy lub zaprosisz 

kogoś do zabawy.  

4. Odpowiedzi udzielamy pod wpisem konkursowym na Fb  

NAGRODY W KONKURSIE  

1. Organizator konkursu wybierze 3 osoby na podstawie subiektywnej opinii   

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 grudnia do godziny 24.00 na profilu Facebook oraz  

na blogu  

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników  

konkursu w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych. Wszyscy Uczestnicy  

mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,. Dane osobowe nie będą  

udostępniane innym podmiotom. Ich podanie jest dobrowolne.  

REKLAMACJE  

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych,  

przekazanych przez Uczestnika, uniemożliwiającą mu odebranie nagrody.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym  

Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Materiały reklamowo promocyjne  

mają jedynie charakter informacyjny.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w  

szczególności związane z działalnością dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć  

wpływ na przebieg Konkursu.  

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu  

określone w Regulaminie.  

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa  

polskiego 


