
Regulamin konkursu  

„KitchenAid w pięciu smakach” 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „KitchenAid w pięciu smakach”, zwany dalej Konkursem, 

jest firma Westwing Home & Living Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-061 przy  

ul. Marszałkowskiej 142, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy, KRS pod numerem 0000397077, NIP: 525-251-77-22, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu określając prawa i obowiązki 

uczestników. 

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.westwing.pl.  

4. Konkurs trwa od 10.02.2014 r. do 14.02.2014 r. (włącznie) na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

 

 

§2 

1. W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany członek klubu zakupowego 

www.westwing.pl, za wyjątkiem pracowników Organizatora, członków ich rodzin oraz innych 

osób biorących udział w przeprowadzeniu Konkursu, który spełni warunki określone  

w pkt. 2 niniejszego paragrafu.   

2. Codziennie od 10.02.2014 r. do 14.02.2014 r. w godz. od 8.00 do 24.00 odbywa się jedna edycja 

Konkursu (w sumie 5 edycji), w której zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 

pytanie opublikowane tego dnia na stronie Konkursu. W każdej edycji wyłaniany jest jeden 

zwycięzca (w sumie – 5 zwycięzców), który zdobywa nagrodę główną – mikser KitchenAid 

Artisan o wartości 2699 PLN. Zwycięzcą w każdej edycji Konkursu zostanie uczestnik, który 

udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe obowiązujące w danej edycji, a przy 

tym spełni następujące warunki: 

a. złoży zamówienie na www.westwing.pl w dniu edycji Konkursu w której bierze udział; 

b. odpowiedź na pytanie konkursowe prześle z maila wykorzystanego do rejestracji  

w  klubie zakupowym Westwing na adres konkurs@westwing.pl, do godz. 24.00 w dniu 

trwania danej edycji Konkursu;  

c. wyrazi zgodę na publikację swojej odpowiedzi na stronie Konkursu na Westwing.pl;   

d. w mailu z odpowiedzią na pytanie poda swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu pod 

którym będzie dostępny w godz. 12.00-13.00 następnego dnia po zakończonej edycji 

Konkursu; 
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e. w przypadku wygranej odbierze połączenie od Organizatora w godz. 12.00-13.00 

następnego dnia po zakończonej edycji Konkursu. W przypadku nieodebrania 

połączenia, zwycięstwo i nagroda główna przechodzi na kolejną osobę, która udzieliła 

kolejnej najciekawszej odpowiedzi i odbierze połączenie od Organizatora. 

3. Najciekawszą odpowiedź każdej edycji Konkursu wybiera Organizator.  

4. Zwycięzca nagrody głównej każdej edycji Konkursu zostaje wyłoniony przez Organizatora  

w kolejnym dniu po zakończeniu danej edycji Konkursu.  

5. Każdego dnia, począwszy od 11.02.2014 r. a kończąc 15.02.2014 r. Organizator opublikuje  

o godz. 14.00 na stronie Konkursu zwycięską (czyli najciekawszą) odpowiedź na pytanie 

konkursowe z poprzedniego dnia i poda imię zwycięzcy (wraz z pierwszą literą nazwiska i nazwą 

miejscowości), który otrzyma nagrodę główną. Dodatkowo, zwycięzcy poszczególnych edycji 

konkursu zostaną przez Organizatora powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną i mailową 

w dniu opublikowania wyników danej edycji Konkursu. 

6. Konkurs trwa od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. Wyniki ostatniej edycji Konkursu, 

która odbędzie się 14.02.2014 r., zostaną ogłoszone 15.02.2014 r.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

8. Prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Konkursie nie mogą być przenoszone na inne 

osoby.  

§3 

1. Nagrodą główną w każdej edycji Konkursu jest mikser KitchenAid Artisan o wartości 2699 PLN. 

Łącznie odbędzie się 5 edycji Konkursu. 

2. Z tytułu wygranej w edycji Konkursu zwycięzca nagrody głównej zgodnie z przepisami polskiego 

prawa podatkowego jest zobowiązany w chwili odbioru nagrody do wpłaty Organizatorowi 

kwoty stanowiącej równowartość 10% zryczałtowanego podatku od wygranej, którą 

Organizator powinien odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego.  

3. Nagroda główna zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w postaci 

określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości otrzymania ekwiwalentu w gotówce lub 

wymiany na inną nagrodę.  

4. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia wszystkich edycji Konkursu, Organizator prześle do 

zwycięzców nagrody pocztą kurierską na koszt Organizatora lub przekaże osobiście poprzez 

przedstawiciela Organizatora. 

 

§4 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i przekazania nagrody głównej w każdej edycji Konkursu. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 



4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz zgłaszania poprawek. 

Uczestnik ma prawo w każdym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy 

prowadzonej przez Organizatora, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne. Brak zgłoszenia swoich danych 

osobowych uniemożliwi uczestnikowi udział w Konkursie. 

6. W przypadku wygranej, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia (wraz z pierwszą 

literą nazwiska i nazwą miejscowości) i odpowiedzi na stronie www.westwing.pl na potrzeby 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§5 

1. Wszystkie reklamacje i uwagi do Konkursu można składać pod rygorem nieważności wyłącznie 

pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora przez okres trwania Konkursu najpóźniej 

do 5 dni od dnia zakończenia. 

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6, nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres email oraz powód złożenia 

reklamacji. 

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 10 dni od ich otrzymania. 

5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna. 

6.  W sprawach nieobjętych regulaminem stosowane są zapisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Treści zawarte we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych mają jedynie charakter 

informacyjny. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie zwycięzcy. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, bez naruszenia 

nabytych, do momentu dokonania zmiany, praw uczestników Konkursu. Wszelkie zamiany 

Regulaminu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.westwing.pl. 
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