WARUNKI KONKURSU 30-DAYS CHALLENGE BOZITA POLSKA
Biorąc udział w konkursie akceptujesz niniejsze warunki konkursu i tym samym wyrażasz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tym, co poniżej.
1. Konkurs organizowany jest na stronie Instagram Bozita (@bozitapolska) i na stronie Bozita na Facebooku
(@BozitaPolska).
2. Organizatorem konkursu jest właściciel marki Bozita, firma Doggy AB, Doggyvägen 1, 44791 Vårgårda,
Szwecja
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe w Polsce.
4. Pracownicy i przedstawiciele organizatora i przedsiębiorstwa współpracujące z organizatorem oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursie.
5. Uczestnicy nie są zobowiązani do zakupu jakiegokolwiek produktu od organizatora w celu wzięcia udziału w
konkursie.
6. Konkurs organizowany jest w okresie od 1 października do 30 października 2020 r.
7. Aby wziąć udział w konkursie na Facebooku:
Zrób zdjęcie, które ilustruje ukończenie danego wyzwania. Udostępnij zdjęcie w polu komentarza pod
każdym postem dotyczącym danego wyzwania na https://www.facebook.com/BozitaPolska/
Aby wziąć udział w konkursie na Instagramie:
Zrób zdjęcie, które wyraźnie ilustruje ukończenie jednego lub więcej wyzwań tygodnia. Udostępnij zdjęcie
na swoim profilu na Instagramie z hashtagiem #bozitachallengePL. Aby wziąć udział, trzeba mieć profil
publiczny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów, które mogą zostać uznane za obraźliwe,
nieodpowiednie lub nie mające związku z tematem. Jeżeli do tego dojdzie, uczestnik ten może przesłać
nowe zdjęcie lub film, które umożliwią udział w konkursie.
9. Co tydzień Bozita będzie wybierać jednego zwycięzcę spośród tych, którzy uczestniczyli w konkursie na
Facebooku i jednego spośród tych, którzy uczestniczyli na Instagramie.
1. w 1 tygodniu na zgłoszenia czekamy do 8.10 do 23:59 - > ogłoszenie wyników nastąpi 9.10
2. w 2 tygodniu na zgłoszenia czekamy do 15.10 do 23:59 - > ogłoszenie wyników nastąpi 16.10
3. w 3 tygodniu na zgłoszenia czekamy do 22.10 do 23:59 - > ogłoszenie wyników nastąpi 23.10
4. w 4 tygodniu na zgłoszenia czekamy do 29.10 do 23:59 - > ogłoszenie wyników nastąpi 30.10
10. Laureat z danego tygodnia może brać nadal udział w zabawie 30-DAYS CHALLENGE, jednak w kolejnych
tygodniach nie będzie on brany pod uwagę przy woborze kolejnych zwycięzców.
11. Organizator za pomocą odpowiedniej platformy mediów społecznościowych skontaktuje się następnie ze
zwycięzcami, prosząc ich o podanie imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail oraz
wybranej karmy, aby można było przesłać nagrody.
12. Zwycięzcy mają dwa (2) dni na udzielenie odpowiedzi na wiadomość, w przeciwnym razie tracą nagrodę, a
organizator wybiera nowego zwycięzcę.
13. Podczas całego okresu trwania konkursu wybranych zostanie ośmiu (8) zwycięzców, z których każdy
otrzyma od firmy Bozita zestaw składający się z 2 (dwóch) opakowań średniej wielkości (2 - 3,5kg) lub 1
(jednego) opakowania mini (4,75 kg) dowolnie wybranej karmy dla psów, a także monitor aktywności
(Animo Activity Tracker) dla psów. Zestaw ma wartość ok. 460 PLN. Nagrody nie mogą być wymienione na
pieniądze, ani nie można ich przekazać innej osobie. Ewentualny podatek od zysku płaci zwycięzca.
14. Wynik konkursu i decyzja o zwycięzcach są ostateczne.
15. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na niniejsze warunki.
16. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że posiada prawa do materiałów przesłanych na konkurs i
że przekazuje te prawa autorskie na rzecz organizatora. Zwycięzcy wyrażają zgodę na to, aby organizator
wykorzystał ich nazwiska i przesłane w związku z konkursem materiały w celu publikacji bez rekompensaty
finansowej ze strony organizatora. Może to oznaczać, że informacje zostaną wykorzystane w działaniach
marketingowych prowadzonych przez organizatora, na przykład na stronach internetowych należących do
organizatora i na stronach Facebooka lub Instagram organizatora.
17. Dane osobowe podane przez uczestników przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności firmy Doggy AB,
która dostępna jest na stronie https://www.bozita.se/var-integritetspolicy/.

18. Jeżeli zachodzi powód, by sądzić, że uczestnik naruszył warunki konkursu lub dostarczył błędne,
nieczytelne, fałszywe lub w inny sposób nieprawidłowe informacje, organizator ma pełne prawo do
odmowy zatwierdzenia przesłanego materiału lub odmowy przekazania nagrody.
19. Niniejsze zasady konkursu są zgodne w przepisami obowiązującymi w Polsce. Zwycięzcy wyrażają zgodę na
uznawanie sądów polskich.

