
Regulamin Konkursu „Wyprawka Szkolna od Lars Laj” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

  

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wyprawka 

Szkolna od Lars Laj” zwanym dalej Konkursem. 

2. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: 

 

2.1. Organizator – firma Lars Laj Polska sp. z o.o.; 

2.2. Komisja Konkursowa – komisja sprawująca kontrolę nad poprawnością przebiegu 

konkursu; 

2.3. Zdjęcie Konkursowe – zdjęcie opublikowane przez Uczestnika Konkursu, spełniające 

wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie; 

2.4. Laureat - uczestnik Konkursu, który decyzją głosujących zajmie I miejsce; 

2.5. Uczestnik Konkursu – rodzic lub opiekun dziecka w wieku przedszkolnym lub 

szkolnym do 13 roku życia, który zgłosi swój udział w Konkursie w terminie do 

20 sierpnia 2017 roku; 

 

3. Konkurs organizowany jest przez Lars Laj Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej 

k. Szczecina. 

4. Konkurs skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym 

i szkolnym (do 13 roku życia). 

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Handlowy firmy Lars Laj Polska Sp. 

z o.o. Pani Mariola Napierajczyk, oraz Manager Marketingu firmy Lars Laj Polska Sp. 

z o.o. Pani Joanna Marek. 

 

§ 2. Warunki i zasady udziału w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny; 

2. Zgłoszeń udziału w konkursie należy dokonywać  poprzez: 

 

2.1. Wydrukowanie i przesłanie na adres marketing@larslaj.pl skanu podpisanego 

Oświadczenia o Wyrażeniu Zgody na Wykorzystanie Wizerunku Dziecka; 

2.2. Polubienie fanpage Lars Laj Polska Place Zabaw na portalu społecznościowym 

Facebook; 

2.3. Pozostawienie zdjęcia dziecka bawiącego się na placu zabaw Lars Laj w komentarzu 

do  posta konkursowego; 

 

3. Aby rejestracja udziału w Konkursie była kompletna wymagane jest przesłanie skanu 

podpisanego Oświadczenia o Wyrażeniu Zgody na Wykorzystanie Wizerunku Dziecka e-

mailem na adres: marketing@larslaj.pl.  Udana rejestracja skutkuje otrzymaniem 

wiadomości email z potwierdzeniem zgłoszenia. 

4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej o konieczności 

podania szczegółowych danych teleadresowych. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć. 

6. Uczestnicząc w Konkursie, autor zdjęcia dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie wizerunku przez Spółkę „Lars Laj Polska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć przesłanych do 

organizatora Konkursu Spółkę „Lars Laj Polska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Dobrej. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą 
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zostać umieszczone na stronie internetowej „Lars Laj Polska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Dobrej, na FB Organizatora Konkursu oraz wykorzystane 

w materiałach promocyjnych spółki „Lars Laj Polska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Dobrej. 

7. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie oraz upubliczniając zdjęcie konkursowe akceptuje 

niniejszy Regulamin oraz potwierdza, że jest autorem przesłanego zdjęcia. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu.  

9. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dn. 29 lipca 1992r. o grach i zakładach 

wzajemnych (dz. U. z 2004r nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) nie podlega również 

Ustawie z dn. 19 listopada 2009r o grach hazardowych (dz. U. 09.201.1540 z 

późniejszymi zmianami).  

 

 § 3. Przebieg Konkursu 

 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 sierpnia 2017 roku. Zgłoszenia, które dotrą 

do Organizatora po tym terminie zostaną uznane za nieważne. 

2. Zgłoszenia, które nie spełnią wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie nie będą 

brane pod uwagę przy ocenie Komisji Konkursowej oraz zostaną usunięte z fanpage’u 

Lars Laj Polska Place Zabaw. 

3. W przypadku problemów technicznych związanych z przesłaniem Zdjęcia 

Konkursowego, Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora 

niezwłocznie, w momencie zauważenia błędu. Informacja związana z problemami 

technicznymi nadesłana po terminie nadsyłania zgłoszeń nie będzie miała wpływu na 

uznanie zgłoszenia za ważne. 

4. Organizator ma prawo weryfikować poprawność przesłanych w zgłoszeniu danych. 

5. Użytkownicy mogą głosować na najlepsze zdjęcie do dnia 28 sierpnia 2017, do godziny 

9:00. 

6. Zdjęcie Konkursowe które zdobędzie największą ilość polubień otrzyma nagrodę główną. 

7. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikami na temat wyników konkursu. 

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 29 sierpnia 2017 roku na stronie 

www.larslaj.pl oraz fanpage’u Lars Laj Polska Place Zabaw na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 

§ 4. Nagrody 

 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

 

1.1.Nagroda Główna– wyprawka szkolna o wartości do 300zł brutto; 

 

2. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany puli nagród. 

4. Nagrody nie można wymienić na inną lub równowartość pieniężną. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania bieżących informacji na temat przebiegu 

Konkursu wraz z pełnym Regulaminem Konkursu na stronie www.larslaj.pl/konkurs. 
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