REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Wygraj DJ’a na wesele”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj DJ’a na wesele” („Konkurs”).
2. Organizatorem konkursu jest SZUKAMDJ.com Sp. z.o.o. z siedzibą w Markach (05-270) przy Alei
Marszałka Józefa Piłsudskiego 243, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000733210 w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 1251675948, REGON 380313026 („Organizator”). Celem Konkursu jest promocja
usług działających pod marką SZUKAMDJ.com na terenie Polski.
3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. Konkurs jest urządzany w dniach od 26.10.2018 roku do 26.03.2019 roku. Konkurs urządzany jest
na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Wygraj DJ’a na wesele” a także
w celu wydania nagród, a ponadto mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w
każdym przypadku zgodnie z właściwymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest SZUKAMDJ.com
Sp. z.o.o. z siedzibą w Markach (05-270) przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 243 („Administrator
danych”). Każda osoba biorąca udział w konkursie ma prawo wglądu do swoich danych, ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne
do wzięcia udziału w konkursie oraz otrzymania nagrody.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółki SZUKAMDJ.com Sp. z.o.o. z
siedzibą w Markach (05-270) przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 243 oraz członkowie najbliższej
rodziny pracowników wyżej wymienionej spółki.
Członkami najbliższej rodziny pracowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie,
dzieci, rodzice, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje wszystkich Wykonawców (DJ) współpracujących z serwisem SZUKAMDJ.com
(wyłącznie wytypowanych podczas procesu przygotowania oferty). Lista Wykonawców (DJ) biorących
udział w Konkursie dostępna jest na stronie internetowej www.szukamdj.com
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 26.10.2018 roku do 26.03.2019 roku spełnić
łącznie następujące warunki:
a. dokonać rezerwacji Wykonawcy (DJ) na organizowaną imprezę typu „Wesele” w serwisie
internetowym www.szukamdj.com . Rezerwacje uznaje się za ukończoną w momencie podpisania
umowy na obsługę muzyczno – techniczną na organizowane wydarzenie typu „Wesele” poprzez
serwis SZUKAMDJ.com oraz wpłatę zaliczki na poczet rezerwacji.
Datą dokonania transakcji rezerwacji w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest data dokonania
rezerwacji widniejącej na odebranym przez Uczestnika potwierdzeniu rezerwacji, dostarczonego

przez Organizatora w formie elektronicznej na adres mailowy Uczestnika. Rezerwacji Wykonawcy (DJ)
w serwisie www.szukamdj.com można dokonać w terminie od 26.10.2018 r. do 26.03.2019 r. z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie. Uczestnik jest
zobowiązany zachować dowód rezerwacji w okresie trwania Konkursu.
b. Dokonując rezerwacji Uczestnik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, zapoznał się z treścią
Regulaminu, nie należy do grona osób wyłączonych z Konkursu określonych w Regulaminie, wyraża
zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu oraz na przekazanie danych dotyczycących rezerwacji a także na komunikację
marketingową pod wskazany w rezerwacji adres e-mail oraz nr telefonu, na który Administrator
danych będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą marki SZUKAMDJ.com. Wszystkie wyżej
wymienione zgody są niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dokonanie Zgłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, widocznego na
stronie www.szukamdj.com
c. Jeden uczestnik może dokonać rezerwacji Wykonawcy na kilka wydarzeń typu „Wesele”, przy czym
w konkursie weźmie udział wyłącznie jedna rezerwacja, z wyższą wartością usługi . Uczestnik jest
zobowiązany zachować dowód dokonania rezerwacji w celu kontroli uprawnień do udziału w
Konkursie w trakcie jej trwania.
NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę, w postaci refundacji usługi typu DJ / Oprawy muzycznotechnicznej imprezy typu „Wesele”, o wartości maksymalnej 5000 zł brutto do realizacji wyłącznie na
rezerwację dokonanej w serwisie www.szukamdj.com.
LOSOWANIE NAGRODY
1. Nagroda będzie losowana w siedzibie Organizatora. Losowanie nagrody odbędzie się 29.03.2019,
roku. W losowaniu nagrody biorą udział rezerwacje zarejestrowane w systemie od 26.10.2018 r.
godz. 00:00:00 do 26.03.2019 r. godz. 23:59:59.
2. Spośród wszystkich Zgłoszeń biorących udział w losowaniu, losowana będzie nagroda w
następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania, jest przypisana
liczba porządkowa. Liczby porządkowe Zgłoszeń są umieszczane na liście uprawnionych do
losowania Zgłoszeń w programie komputerowym. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę
losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego Zgłoszenia uprawnionego do
losowania. Losowanie nagrody odbędzie się poprzez ręczne wylosowanie losów. Wylosowane
Zgłoszenia wraz z datą dokonania Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście Zwycięzców na stronie
www.facebook.pl/szukamdj.
3. Uczestnicy, których Zgłoszenia wylosowano zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą
wiadomości e-mail (na adres e-mail podany w Zgłoszeniu) wysłanej nie później niż do dnia
01.04.2019 roku. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo telefonicznego powiadomienia o
wygranej do dnia 01.04.2019 roku.

4. Na dodatkowe żądanie Organizatora w ww. wiadomości e-mail lub podczas ww. połączenia
telefonicznego, Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie potwierdzenia rezerwacji, którego data
oraz wartość jest tożsama z danymi wpisanymi w treści wylosowanego Zgłoszenia w Konkursie. W
takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane przez Organizatora dokumenty w
podany poniżej sposób:
a. w przypadku żądania dowodu rezerwacji pocztą mailową na adres: kontakt@szukamdj.com, w
ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O
zachowaniu terminu decyduje data wpływu na podany adres e-mail.
Organizator, w wiadomości e-mail lub podczas połączenia telefonicznego decyduje o tym czy
Uczestnik ma przesłać potwierdzenie rezerwacji.
5. Niespełnienie warunku określonego w powyższym punkcie Regulaminu skutkuje utratą prawa do
nagrody.
OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD
1. Każdy z Uczestników będzie mógł sprawdzić, czy został laureatem nagrody po losowaniu
począwszy od dnia następnego po dniu losowania na stronie www.facebook.pl/szukamdj
2. Nagroda w postaci refundacji będzie realizowana poprzez podpisanie odrębnej umowy na
refundację z Uczestnikiem wytypowanym jako zwycięzcę konkursu, na podstawie której Organizator
zapłaci Wykonawcy za usługę oprawy muzyczno- technicznej w imieniu Uczestnika. Warunkiem
koniecznym do realizacji przekazania nagrody jest zakończenie świadczenia usługi przez Wykonawcę
(DJ). W sytuacji kiedy wydarzenie Zwycięzcy odbędzie się wcześniej niż losowanie nagrody w takim
wypadku Organizator wartość refundacji zapłaci bezpośrednio Zwycięzcy. Przekazanie nagrody
nastąpi nie później niż 10.04.2019 r.
3. Nieodebrane przez Laureatów nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. Nieodebranie
nagrody jest uznane w sytuacji kiedy Zwycięzca nie podpisze umowy na refundację która jest
podstawą przekazania nagrody.
4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego i/lub finansowego.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU
1. Organizator powoła Komisję, której członkowie są odpowiedzialni za realizację wyznaczonych przez
Organizatora czynności związanych z przebiegiem Konkursu. Osoby będące w składzie Komisji są
zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Konkursu oraz wypełniania zaleceń osoby
sprawującej nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu. Członkowie Komisji Konkursu oraz osoby
wykonujące czynności opisane w Regulaminie, nie są zobowiązane do posiadania świadectw
zawodowych ani zaświadczeń o odbyciu szkolenia, o którym jest mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 01.04.2019 roku. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki
za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia reklamacji.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone wyłącznie w formie
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres siedziby
Organizatora z dopiskiem na kopercie „Wygraj DJ’a na Wesele”. Dopisek nie jest obowiązkowy.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, informację, że reklamacja dotyczy konkursu „Wygraj DJ’a na
Wesele”, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 1 miesiąca od dnia, kiedy roszczenie
stało się wymagalne.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2018 roku.
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie
https://szukamdj.com/media/dokumenty/Regulamin%20konkursu%20%20Wygraj%20DJ'a%20na%20Wesele.pdf
3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać jego
postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W razie rezygnacji z rezerwacji na podstawie którego Uczestnik brał udział w Konkursie (w tym
tytułem odstąpienia od umowy), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do nagrody oraz żadne
roszczenie wobec Organizatora. Organizator ma prawo dokonać weryfikacji każdego Uczestnika pod
kątem ewentualnego odstąpienia od rezerwacji w dowolnym czasie trwania Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu w formularzu
zgłoszeniowym danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych
służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu nieaktualnego adresu uczestnika
podanego w Zgłoszeniu.
9. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Konkursu.

