
REGULAMIN KONKURSU „LATO Z TEFAL”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Lato z Tefal” i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest serwis Bemowo24.pl, ul. Sołtana 2/34, 01-494 Warszawa.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Groupe SEB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4c.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na fanpage’u Facebook serwisu Bemowo24.pl, w dniach 12 lipca 2021 r. - 31 
lipca 2021 roku, do godz. 24.00.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadanie konkursowe:
Pod postem konkursowym zamieszczonym na fanpage’u Bemowo24.pl Uczestnicy mają zamieścić własnoręcznie wykonane 
zdjęcie z produktem Tefal, wykonane w sklepie Tefal na ul. Powstańców Śląskich 106 wraz z opisem pomysłu na wykorzystanie go 
w konkretnej sytuacji lub z przepisem z wykorzystaniem użyciem sprzętu.
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez komentarze pod postem konkursowym na fanpage'eu Bemowo24.pl 
https://www.facebook.com/Bemowo24. Zgłoszenia nie mogą być edytowane. W przypadku nadesłania więcej niż jednego 
zgłoszenia do konkursu, Organizator bierze pod uwagę jedynie pierwsze chronologicznie zgłoszenie.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. Każda z osób może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Laureaci zostaną wybrani przez Redakcję serwisu Bemowo24.pl. Kryterium oceny: najciekawsze posty.
5. Nagrodami w konkursie jest 5 voucherów do wykorzystania na zakupy w sklepach Tefal przy ul. Powstańców Śląskich o wartości
200 PLN brutto każdy, ważnych od dnia odbioru nagrody do 30 września 2021, przy czym jeden laureat może otrzymać jedną 
nagrodę. Łączna pula nagród wynosi 1000 PLN brutto.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu na stronie głównej BEMOWO24.pl oraz na 
fanpage'u Bemowo24.pl https://www.facebook.com/Bemowo24
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatora oraz sponsora Groupe SEB Polska, a także osoby
z nimi spokrewnione oraz ich partnerzy.
8. Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook – po ogłoszeniu 
wyników konkursu zostaną poproszeni o zgłoszenie się po odbiór nagrody w wiadomości prywatnej skierowanej do strony portalu 
Bemowo24.pl w serwisie Facebook. Laureaci otrzymają w wiadomości zwrotnej indywidualne hasło, uprawniające do odbioru 
vouchera w sklepie Tefal przy ul. Powstańców Śląskich 106.
9. Osoby, które nie skontaktują się z portalem w wiadomości prywatnej w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu, mogą 
stracić prawo do nagrody – organizator w ich miejsce wybierze kolejnych laureatów.
10. Nagrody – vouchery – można zrealizować jako formę płatności za część lub całość zakupów w sklepie Tefal ul. Powstańców 
Śląskich 106. Laureat powinien zadbać o bezpieczne przechowywanie otrzymanego indywidualnego hasła odbioru Nagrody oraz 
wydanego vouchera do czasu ich realizacji. Organizator i sponsor konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie lub utratę
dostępu do hasła odbioru lub karty i nie przyjmują w tym zakresie reklamacji.

§ 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestników, którzy wygrali, prawdziwych danych osobowych.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje dotyczące konkursu można składać w terminie do 5 dni od opublikowania wyników konkursu wyłącznie w formie 
mailowej na adres redakcja@bemowo24.pl, podając w zgłoszeniu swoje dane wraz z danymi kontaktowymi. Reklamacje zostaną 
rozpatrzone w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi zainteresowanych w 
formie elektronicznej.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu również w trakcie trwania konkursu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych 
czynności konkursowych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA NAGRÓD:
Ważność vouchera: od dnia jej odbioru do 30.09.2021 r.
Voucher należy wykorzystać przy jednorazowych zakupach. W przypadku wartości zakupów wyższych niż wartość vouchera, 
różnicę należy dopłacić. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
Voucher można wykorzystać w sklepach Tefal ul. Powstańców Śląskich 106.
Voucher łączy się z innymi trwającymi w tym czasie promocjami.
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