
1. Organizatorem Konkursu jest Our Little Adventures, Melomanów 4 00-712 
Warszawa (dalej „Organizator”). 
 
2.Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja  
Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych 
przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe 
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 
Konkursu. 
 
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem 
się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i jego akceptacją. 
 
4. Konkurs trwa od 30.10.2018 r. od godziny 21:00 do 08.11.2018 r. do godziny 
20:00 czasu polskiego. 
 
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”): 
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania, 
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby 
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w 
Konkursie jedynie za zgodą 
ich opiekuna prawnego 
3) nie są pracownikami Sponsora, a także ich małżonkami, powinowatymi w linii 
prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego 
stopnia.  
4) nie są związani z Organizatorem w linii prostej pierwszego stopnia lub 
krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.  
 
6. Warunki udziału w Konkursie: 
1) Uczestnik musi zostać followersem profilu @our_little_adventures na portalu 
społecznościowym instagram.com,  
2) Uczestnik musi polubić (dać „serduszko”) zdjęciu konkursowemu  
3) Uczestnik musi wskazać jaka funkcja telefonu HTC U12+ przyda się 
Uczestnikowi najbardziej, kiedy i dlaczego. 
 
7. Nagrodą w konkursie jest fabrycznie nowy i zapakowany telefon marki HTC 
model U12+ (dalej „Nagroda”). 
 
8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając 
zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność uzasadnienia wyboru danej funkcji 
telefonu HTC U12+. 



 
9. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę 
rzeczową. 
 
10. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora lub może zostać wysłana 
na wskazany przez Uczestnika, który wygrał Konkurs, adres, w ciągu 7 dni.  
 
11. Wyniki zostaną ogłoszone 09.10.2018 r. w komentarzu w poście 

konkursowym, zamieszczonym na stronie: 

https://instagram.com/our_little_adventures/. Nagrodzony Uczestnik zostanie 

„otagowany” (oznaczony) w treści komentarza (nick z serwisu Instagram). 

12. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  

Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy 

prowadzą działania sprzeczne z prawem lub zamieszczają  komentarze  (opisy)  

zawierające  treści  powszechnie  uznawane  za obraźliwe,  naruszające  bądź  

sugerujące  naruszenie  prawa,  moralności  lub  dobrych obyczajów, godności 

lub praw osób trzecich, w tym w szczególności i zawierające elementy związane  

z  przemocą,  dyskryminacją,  nagością,  narkotykami,  alkoholem  lub  tytoniem, 

godzące w odczucia religijne. 

13. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie 

elektronicznej na adres e-mail: hello@ourlittleadventures.pl 

14. Organizator  informuje,  że  Konkurs  nie  jest  organizowany  z  udziałem  ani  

też sponsorowany  czy  wspierany  przez  właściciela  serwisu  społecznościowego  

Facebook  lub Instagram. 

15. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg 

Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie 

do Organizatora Konkursu.  

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  121  j.t.  ze  zm.)  oraz  odpowiednie  

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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