
Regulamin Konkursu „Zróbmy sobie remont” 
zwany dalej „Regulaminem” 

 
§ 1 

Organizator 
 

● Organizatorem Konkursu „Zróbmy sobie remont” (dalej „Konkurs”) jest Mikuc Żebrowski prowadzący           
działalność gospodarczą pod firmą Mikuc Żebrowski Usługi różne, Al. Waszyngtona 100/84, 04-015            
Warszawa, NIP: 5272519753, współpracujący z Sylwią Czubkowską, Alicją Rzeczkowską, Barbarą Sowa           
(dalej „Organizator” lub „Majsterki”).  

● Konkurs jest organizowany na zlecenie producenta farb i środków ochrony drewna- V33 Polska sp. z o.o. z                 
siedzibą w Zakrzewiu, ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, wpisanej do rejestru            
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII             
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018992, NIP: 7810042755 (dalej „Zleceniodawca”).  

● Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Zleceniodawcę. 
● Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com        

http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”). 
● Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani             

powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi           
odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z            
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy             
administratora Serwisu Facebook. 

● Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.                
2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

● W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne (konsumenci), zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej            
Polskiej, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

● W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w Serwisie Facebook, założone i               
prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być              
prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

● Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
● W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie              

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  
● W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Zleceniodawcy oraz             

Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej              
podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,             
małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

● Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która              
przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.  

 
§ 3 

Zasady oraz przebieg Konkursu 
 



● Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie profil facebook.com/majsterki na Serwisie Facebook,          
znajdującego się pod adresem: facebook.com/majsterki 

● Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przeprowadzeniu remontu jednego pomieszczenia z użyciem           
produktów V33, w szczególności farb renowacyjnych, pod nadzorem Majsterek oraz opublikowaniu 3 zdjęć             
pomieszczenia na swoim Profilu/blogu po przeprowadzonym remoncie oraz przesłaniu ich e-mailem do            
Majsterek. 

● W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien przesłać na adres e-mail: majsterki@majsterki.pl             
lub opublikować w komentarzu do posta konkursowego minimum jedno zdjęcie pomieszczenia wraz z             
krótkim komentarzem dotyczącym polanowanych zmian aranżacji.  

● Zgłoszenie powinno zawierać 1 (jedno) zdjęcie pomieszczenia o rozdzielczości 300 DPI, w którym Uczestnik              
chce przeprowadzić samodzielny remont z użyciem produktów V33, w szczególności farb renowacyjnych            
V33 wraz z krótkim opisem oczekiwań Uczestnika dotyczących zakresu prac remontowych oraz stylu             
pomieszczenia po remoncie.  

● Majsterki działając jako Komisja Konkursowa dokonują wyboru 5 (pięciu) zgłoszeń. Kryterium wyboru            
stanowi możliwość jak najszerszego zastosowania produktów V33.  

● Wybrane przez Majsterki zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie majsterki.pl oraz na profilu na             
Facebooku w celu wybrania 3 (trzech) Laureatów Konkursu. Użytkownicy Serwisu Facebook w drodze             
głosowania polegającego na pozostawieniu pozytywnej reakcji pod zdjęciem (lajki, super etc.) wybiorą            
najlepsze zgłoszenia. Autorzy 3 (trzech) zgłoszeń, które uzyskają najwięcej pozytywnych reakcji zostaną            
Laureatami Konkursu.  

● Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie profilu Majsterki Serwisu Facebook, znajdującego się pod adresem:             
www.facebook.com/majsterki 

● Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma nagrody, o których mowa w § 5 na zasadach i w terminach                 
określonych w Regulaminie.  

● Dla Laureata Majsterki wykonają moodboard przedstawiający aranżację pomieszczenia, który będzie          
stanowić inspirację do przeprowadzenia przez Laureata samodzielnego remontu z użyciem produktów V33            
oraz przeprowadzą szkolenie on - line w zakresie używania produktów V33, w szczególności farb              
renowacyjnych V33, ich różnych rodzajów, prawidłowego malowania i zabezpieczenia mebli. Czas trwania            
szkolenia  1h. 

● Przed wykonaniem remontu Laureat otrzyma produkty niezbędne do przeprowadzenia remontu, tj. nagrody,            
o których mowa w § 5 pkt 1 – 3 Regulaminu. 

● Majsterki będą nadzorować przebieg remontu oraz zapewniać pomoc merytoryczną w trakcie realizacji            
remontu. Laureat zobowiązuje się do regularnego kontaktu z Majsterkami.  

● Laureat zobowiązuje się w terminie określonym w Harmonogramie do przeprowadzenia remontu z użyciem             
produktów V33 oraz opublikowania minimum 3 zdjęć pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie na            
swoim Profilu na Serwisie Facebook/blogu oraz przesłania ich e-mailem do Majsterek na adres e-mail              
majsterki@majsterki.pl 

● Jeżeli Laureat nie opublikuje 3 zdjęć pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie na swoim Profilu na              
Serwisie Facebook/blogu lub nie prześle e-mailem 3 zdjęć do Majsterek w terminie określonym w              
Harmonogramie lub zrezygnuje z udziału w Konkursie lub zostanie wykluczony z udziału w Konkursie,              
będzie zobowiązany zwrócić otrzymane nagrody w stanie nienaruszonym lub ich równowartość.  

● Laureat otrzyma nagrodę pieniężną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, pod warunkiem                 
opublikowania 3 zdjęć pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie na swoim Profilu na Serwisie            
Facebook/blogu oraz przesłania ich e-mailem do Majsterek w terminie określonym w Harmonogramie. 

● W przypadku nie opublikowania 3 zdjęć pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie lub nie przesłania             
e-mailem 3 zdjęć do Majsterek w terminie określonym w Haromonogramie lub rezygnacji przez Laureata z               
udziału w Konkursie lub wykluczenia Laureata z Konkursu z przyczyn określonych w Regulaminie,             

mailto:majsterki@majsterki.pl


Laureatem zostanie następny w kolejności Uczestnik, którego zdjęcie uzyskało największą liczbę           
pozytywnych reakcji.  

 
§ 4 

Harmonogram Konkursu 
 

Lp. Termi
n 

Etap Konkursu 

1.  Ogłoszenie Konkursu 
2.  Termin nadsyłania Zgloszeń 

3.  Publikacja przez Majsterki 5 wybranych zgłoszeń na stronie facebook.com/majsterki w celu           
wyłonienia 3 Laureatów w drodze głosowania 

4.  Zakończenie głosowania  
5.  Publikacja 3 Laureatów 
6.  Wykonanie przez Majsterki moodboardów pomieszczeń oraz szkolenie on – line  
7.  Doręczenie przez Organizatora nagród rzeczowych 

8.  Wykonanie remontu przez Laureata oraz publikacja 3 zdjęć pomieszczenia po przeprowadzonym           
remoncie oraz przesłanie ich do Majsterek 

9.  Wypłata przez Organizatora nagrody pieniężnej 
10.  Zakończenie Konkursu 

 
§ 5 

Nagrody 
 

1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma następujące nagrody:  
1)Produkty V33, w szczególności farby do wnętrz, farby renowacyjne, farby do podłóg, oleje, lakiery i bejce do                 
mebli i parkietów, niezbędne do przeprowadzenia remontu o wartości nie mniejszej niż 400 złotych (słownie:               
czterysta),  
2)Zestawy malarskie składające się z pędzli, wałków, taśm oraz folii malarskich dopasowanych do produktów              
V33, o wartości nie mniejszej niż 50 złotych (słownie:pięćdziesiąt złotych),  
3)Zestaw majsterkowo – inspiracyjny, w skład którego wchodzi: Książka pt. „Majsterki. ZRÓB TO SAM. 30               
projektów dla każdego” Czubkowska Sylwia, Rzeczkowska Alicja, Sowa Barbara, Plakat zaprojektowany przez            
Majsterki, gałki meblowe, szablony malarskie, o wartości 100 złotych (słownie:sto zlotych), 
4)Moodboard przedstawiający aranżację pomieszczenia, w którym zostanie przeprowadzony remont,         
wykonany przez Majsterki, mający stanowić inspirację dla Laureata do przeprowadzenia samodzielnego           
remontu z produktami V33,  
5)Szkolenie on-line przeprowadzone przez Majsterki dla Laureata w zakresie używania produktów V33, w             
szczególności farb renowacyjnych V33, ich różnych rodzajów, prawidłowego malowania oraz zabezpieczania           
mebli  
6)Nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.  

2. Nagrody zostaną wydane Laureatom wyłonionym według zasad określonych w § 3 Regulaminu oraz             
zgodnie z Harmonogramem Konkursu opisanym w § 4 Regulaminu.  
3. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w             
Konkursie określonych w Regulaminie. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w            
Konkursie po wręczeniu nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu.  
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku głosowania pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 3 dni              
od dnia publikacji listy Laureatów. Jeżeli skuteczne powiadomienie Laureata e-mailem lub telefonicznie, okaże             
się niemożliwe, Laureat traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana następnemu w kolejności               
Uczestnikowi, którego zdjęcie uzyskało największą liczbę pozytywnych reakcji.  



Powiadomienie e-mailem uważa się za bezskuteczne, jeżeli Laureat nie jest osiągalny za pomocą podanego              
adresu e-mail (np. gdy e-mail zostaje zwrócony) lub gdy Laureat nie potwierdzi realizacji prawa do nagrody w                 
terminie 3 (trzy) dni od dnia powiadomienia. Powiadomienie telefoniczne uważa się za bezskuteczne, jeżeli              
pomimo podjętych przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w ciągu 3 (trzech)               
następujących po sobie dni roboczych (pn-pt), nie nastąpi kontakt z Uczestnikiem.  
5. Odbiór nagród rzeczowych odbywa się przez doręczenie nagród do Laureata za pośrednictwem poczty lub              
kuriera. Laureat potwierdzi odbiór nagród rzeczowych na Protokole Odbioru. Laureat podpisze Protokół Odbioru             
oraz jego skan lub zdjęcie odeśle e-mailem do Organizatora. Jeżeli nagroda rzeczowa nie zostanie odebrana               
przez Laureata, Organizator będzie uprawniony do uznania, że Laureat rezygnuje z nagrody.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Laureata z przyczyn            
niezależnych od Organizatora. 
7. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości               
nagrody rzeczowej. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 
8. Do wartości każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej            
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie             
stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie              
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody                
w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy,            
pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu             
wygranej nagrody. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia            
w/w obowiązków. 
 

§ 6 
Prawa i obowiązki Uczestników 

 

● Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu.  
● Wszelkie naruszenia Regulaminu przez Uczestnika mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w            

Konkursie.  
● Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z           

zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe          
lub naruszających zbiór zasad obowiązujących w Internecie (tzw. Netykieta).  

● Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook.            
Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami            
określonymi w Regulaminie.  

 
§ 7 

Prawa i obowiązki Organizatora 
 

● Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o godzinach rozpoczęcia i zakończenia Konkursu,           
rozpoczęcia i zakończenia głosowania, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, na stronie majsterki.pl oraz                 
www.facebook.com/majsterki 

● Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają             
postanowienia Regulaminu, a w szczególności:  

1) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook lub fikcyjnego adresu e-mail;  
2) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook lub więcej niż                
jednego adresu e-mail;  



3) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub gdy godzą swym zachowaniem w              
interesy osób trzecich;  
4) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób              
obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.  

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  
1) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook;  
2) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z             
Serwisem Facebook;  

3) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  
 

§ 8 
Prawa autorskie 

 

● Uczestnik przesyłając Formularz Zgłoszeniowy do udziału Konkursie oświadcza, iż przysługują mu autorskie            
prawa osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do wszystkich przesłanych oraz opublikowanych w             
ramach udziału w Konkursie zdjęć będących utworami, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o                 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), a także inne prawa                    
niezbędne do opublikowania zgłoszenia wraz ze zdjęciami w sieci Internet. Uczestnik oświadcza, iż             
dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów niezbędnymi do             
opublikowania zdjęć w sieci Internet.  

● Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do zdjęć jest zobowiązany do pokrycia             
wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem zdjęć w sieci Internet. 

● W przypadku, gdy w ramach udziału w Konkursie zostanie wykorzystany wizerunek Uczestnika, uczestnik             
wyraża zgodę na jego wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora. W przypadku, gdy w             
ramach udziału w Konkursie zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się            
posiadać zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie przez Organizatora ich           
wizerunku w sieci Internet.  

● Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych             
roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im            
prawami do zdjęć i wizerunków.  

● Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznacznie z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej            
licencji niewyłącznej do nieograniczonego terytorialnie korzystania i rozporządzania przesłanych w ramach           
udziału w Konkursie zdjęć na cały okres trwania Konkursu oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia.                 
Uczestnik udziela jednocześnie Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego          
do wszystkich przesłanych oraz opublikowanych w ramach udziału w Konkursie zdjęć tj. w szczególności              
przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,            
następuje z chwilą przesłania Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Konkursie.  

6. Licencja o której mowa w ust. 5 dotyczy wykorzystania zdjęć w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza                    
jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach                 
pokrewnych, w szczególności:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i             
drukarską,  
2) wprowadzanie do obrotu,  
3) publiczne udostępnianie,  
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,  
5) wystawienie, wyświetlenie,  
6) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,  
7) nadania za pośrednictwem satelity,  



8) reklama, promocja.  
 

§ 9 
Przetwarzanie danych osobowych 

 

● Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator -Mikuc Żebrowski prowadzący          
działalność gospodarczą pod firmą Mikuc Żebrowski Usługi różne, Al. Waszyngtona 100/84, 04-015            
Warszawa, NIP: 5272519753.  

● W związku z organizacją Konkursu będą zebrane następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko,              
adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od            
Laureatów dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia             
podatku. 

● Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego           
Laureatów oraz przyznania nagród. 

● Uczestnik może skontaktować się z administratorem korespondencyjnie na adres Organizatora wskazany w            
ust. 1 lub e-mailem majsterki@majsterki.pl 

● Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu          
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z                  
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia            
dyrektywy 95/46/WE.  

● Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do organizacji i             
rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej,         
wynikający z odrębnych przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z           
Konkursem.  

● Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych           
osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

● W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują następujące          
uprawnienia:  

● dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia           
niekompletnych danych;  

● cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania             
zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie;  

● żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa;  
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu           

administratora danych;  
● przeniesienia danych do innego administratora danych;  
● wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
● usunięcia danych osobowych.  

 
§ 10 

Reklamacje 
 

● Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, powinny być zgłoszone         
Organizatorowi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres: Mikuc                 
Żebrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikuc Żebrowski Usługi różne, Al. Waszyngtona            
100/84, 04-015 Warszawa, NIP: 5272519753 lub na adres e-mail: majsterki@majsterki.pl 

● Reklamacje zgłoszone do Organizatora po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  



2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również             
dokładny opis i przyczynę reklamacji.  
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia ich               
otrzymania przez Organizatora.  
4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora niezwłocznie po rozpatrzeniu           
reklamacji e-mailem lub listem poleconym.  

 
§11 

Postanowienia dotyczące Regulaminu 
 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie            
charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.  
2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu  na stronie www.majsterki.pl 
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
 

 


