REGULAMIN
Konkurs giętkiego języka.
1. YUMMY Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Organizatorzy Konkursu)
ogłasza niniejszym zasady konkursu, (zwanego w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Konkursem”) dla użytkowników serwisu www.mimowa.pl.
2. Konkurs jest kierowany wyłącznie do użytkowników serwisu www.mimowa.pl
zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs ogłaszany jest na stronie www.mimowa.pl. W trakcie trwania konkursu
treść regulaminu będzie dostępna w siedzibie YUMMY Factory Sp. z o.o. w Gdyni
przy ul. Wschodniej 1a/8.
4. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik musi uzyskać zgodę rodziców bądź
opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. YUMMY Factory Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo, aby w każdym momencie trwania konkursu lub przed przyznaniem
nagrody, zweryfikować czy takie pozwolenie zostało wydane.
5. Wysłanie pracy na adres mail: mimowa@mimowa.pl jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu. Zasady przeprowadzania konkursu określa
wyłącznie niniejszy regulamin.
6. Konkurs przeprowadzany jest do dnia 3 listopada 2013 r. włącznie.
7. Informacje zawarte w zgłoszeniu konkursowym zostaną wykorzystane przez
YUMMY Factory Sp. z o.o. wyłącznie w celu powiadomienia o wygranej, uzyskania
informacji o serwisie MiMowa.pl oraz w celach statystycznych. Poprzez wysłanie
konkursowej pracy, Uczestnik oraz jego rodzice bądź opiekunowie prawni, wyrażają
zgodę na wykorzystanie danych (wyłącznie imienia oraz wieku) do wymienionych
wyżej celów oraz do publikacji na serwisie www.mimowa.pl. Informacje zawarte w
zgłoszeniu/mail’u nie zostaną wykorzystane przez nikogo innego, w żadnej innej
sytuacji i celu.
8. Konkurs polega na napisaniu przez Uczestnika króciutkiej rymowanki
gimnastykującej język, a następnie przesłaniu wiadomości na adres
mimowa@mimowa.pl.
9.Każdy Uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość prac, jednakże tylko jedna
praca może zostać nagrodzona w trakcie trwania konkursu.
10. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolna.
11. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
- 5 kompletów „Wierszyków na giętkie języki” (książeczka + płyta), ufundowanych
przez Wydawnictwo Skrzat
12. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronach Fun Page MiMowa.pl.
13. Komisja w składzie: Aleksandra Kubis, Anna Jama-Wach oraz Dawid Wach
wyłoni siedmiu laureatów Nagród, autorów najciekawszych - zdaniem Komisji - prac

konkursowych.
14. Zwycięzcą konkursu mogą być wyłącznie osoby urodzone po dniu 1 stycznia
1997 r. YUMMY Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku
zwycięzcy przed dostarczeniem nagród. Uczestnik lub jego rodzice bądź
opiekunowie prawni mogą zostać poproszeni o dokument potwierdzający wiek.
15. Zdobywca nagrody w konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej
równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
16. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników konkursu z tytułu nie przyznania im nagród
są wyłączone.
17. Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest przesłanie listownie albo
mailem, w terminie 7 dni od dnia przesłania Zwycięzcy informacji o wygranej w
konkursie, potwierdzonych przez rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika
danych teleadresowych niezbędnych do wysłania nagrody wraz z jego
oświadczeniem potwierdzającym udział Uczestnika w konkursie. Po upływie okresu
wskazanego powyżej, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a YUMMY Factory Sp. z
o.o. może przyznać tę nagrodę innemu Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisje.
18. Nagrody rzeczowe przesłane zostaną zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez YUMMY Factory Sp. z o.o. danych teleadresowych oraz
oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego Uczestnika za pośrednictwem
skrzynki pocztowej.
19. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
dostarczenia Zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po jego stronie, w
szczególności z powodu podania przez Uczestnika błędnego lub niepełnego adresu
korespondencyjnego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty
Polskie, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub telekomunikacyjne.
20. Z chwilą przesłania pracy przez Uczestnika na adres mail, wskazany w §5
niniejszego Regulaminu, YUMMY Factory Sp. z o.o. nabywa nieodpłatnie całość
autorskich praw majątkowych do pracy, w polach eksploatacji o których mowa art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
21. YUMMY Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie w czasie trwania konkursu. Powyższe zmiany obowiązywać będą od
dnia ich zamieszczenia na stronie www.mimowa.pl.
22. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy YUMMY Factory Sp. z o.o., jak
również członkowie najbliższej rodziny tych osób.
23. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.

