
REGULAMIN KONKURSU  

Doceń bliską osobę 

 

1. Organizatorem konkursu jest Złoty Melon z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 

19C, 02-738 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000158131,   NIP: 521-32-36-491, kapitał 

zakładowy 1.594.000 zł. 

2. Złoty Melon to spółka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów.  
3. Konkurs Doceń bliską osobę, zwany dalej „konkursem”, odbywa się w terminie 24.09 

- 29.09.2021 roku. Konkurs adresowany jest do użytkowników Facebooka i 

internetowych przyjaciół WOŚP. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Celem konkursu jest docenienie bliskich osób prezentem z Siemashop – sklepu z 

gadżetami z logo WOŚP. 
6. Zadanie konkursowe polega na:  

a. Wybraniu osoby, której chciałoby się wręczyć prezent 

b. Wybraniu produktu z oferty Siemashop (z aktualnie trwającej wyprzedaży), 

który chciałoby się wręczyć bliskiej osobie  
c. Napisaniu komentarza pod postem konkursowym, w którym znajdzie się: link 

do konkretnego produktu w Siemashop i argumentacja, dlaczego akurat tej 

osobie i ten prezent chciałoby się wręczyć.  
7. Kryteria, którymi będzie kierował się Organizator to kreatywność i inwencja.   

8. Nagrodami w konkursie są gadżety z wyprzedaży w Siemashop.  

9. Byli i obecni pracownicy i współpracownicy organizatora, członkowie rodzin tych osób 

oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w 

konkursie. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyniku nastąpi w poście konkursowym 

nastąpi do 30.09.2021 do godziny 23:00.  

11. Organizator wybierze 5 zwycięzców. 
12. Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą w celu uzgodnienia sposobu odbioru 

nagrody. 
13. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres email: 

kontakt@siemashop.pl  
14. Uczestnikom, w związku z udziałem w konkursie, nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia wobec serwisu Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.   

15. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

16. Administratorem danych osobowych jest organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: 

https://siemashop.pl/page/polityka_prywatnosci 
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