
Regulamin konkursu DISNEY JUNIOR 

§1  

Przedmiotem regulaminu są zasady konkursu prowadzonego przez East & West pod nazwą „MYSZKA MIKI”. 

§2  

Organizatorem Konkursu jest East & West z siedzibą w Poznaniu 61-655, przy ul. Gronowej 22 zwanego dalej E&W. 

§3  

Uczestnikami Konkursu może zostać każda osoba spełniająca warunki niniejszego regulaminu.  

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby 
nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem 

uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustanowionego na okoliczność uczestnictwa w 

Konkursie.  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy E&W, a także ich małżonkowie i najbliżsi krewni.  

3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób posiadających aktywną umowę na świadczenie usług przez E&W 
oraz do ich małżonków i domowników, a także ich dzieci za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.  

§4  

Fundatorem nagród jest East & West. 

§5  

Konkurs trwa od 01-02-2020 do 29-02-2020 roku.  

§6  

Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy gadżetów: 

- Pamiętnik Myszka Miki oraz plastelina Cars. 

§7  

Zasady Konkursu:  

I.   Aby wziąć udział w Konkursie należy:  
1.  Przesłać zgłoszenie na adres e-mailowy podany przez E&W, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udział w Konkursie przez uczestnika, zapoznaniem się z regulaminem konkursu i jednocześnie oznacza 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu „ na podstawie przepisów Art. 23 ust.1 

Ustawy o ochronie danych osobowych” dla celów związanych z Konkursem.  
2.   Udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte:  

 
Oglądaj „Myszka Miki: zamieszani w przygody” i napisz, który z bohaterów jest Twoim ulubionym i 

dlaczego? 

 
3.  Wysłać odpowiedź na podane pytanie, wraz ze  swoimi  danymi  osobowymi : imieniem, nazwiskiem, 

adresem świadczenia usługi i numerem telefonu kontaktowego. 

II.   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 3 marca 2020 r.  

III.  Konkurs rozstrzygnie Komisja konkursowa w oparciu o prawidłową oraz najciekawszą i najbardziej kreatywną 
odpowiedź na pytanie. 

 

IV.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagród w ciągu 2 dni od 
dnia ogłoszenia wyników.  



§8  

 Zasady ogólne:  

1. Udział w Konkursie, jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

2. Komisja konkursowa nie będzie brała pod uwagę zgłoszeń bez podania wszystkich wymaganych danych 
osobowych zgłaszającego lub z zastrzeżeniem o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych związanych z 

Konkursem.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

3.1.Nieprawdziwość danych i oświadczeń złożonych przez Uczestników Konkursu.  

3.2.Nieodebranie nagrody przez uczestnika konkursu.  
3.3.Wszelka odpowiedzialność organizatora względem uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości 

nagród.  

§9  

Postępowanie reklamacyjne.  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składne organizatorowi, E&W na piśmie. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu oraz uzasadnienie reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej złożenia. 
4. Decyzje podjęte przez organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie 

powiadomiony o decyzji listem poleconym zgodnie z danymi podanymi w korespondencji reklamacyjnej.  
5. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia Konkursu.  

§10  

Postanowienia końcowe.  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 
przyczyny.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

3. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej: www.eastwest.com.pl. 


