
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 
„Halloween”, zwanym dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest:
Urbancity.pl, którego właścicielem jest Spółką New Media s.c., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 
Żmigrodzkiej 249B, 51-129 Wrocław, NIP: 894-282-45-09; REGON: 020048623, wpisany do 
ewidencji działalności gospodarczej miasta Wrocławia pod nr 169848 oraz 178015 
1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony 
internetowej Urbancity.pl
1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od 29 października godz. 12:00 do godz. 23:59 w 
dniu 02 listopada 2013.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania 
w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej zwana: „Uczestnikiem”), z zastrzeżeniem, iż osoba, 
która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele 
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo 
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku 
przysposobienia.

2. Warunki udziału w Konkursie
2.1.Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie, jest:
2.1.1 Posiadanie osobistego konta na Facebooku
2.1.2. Znalezienie przynajmniej trzech produktów na stronie UrbanCity.pl, których drugie zdjęcie 
pokazuje modela w masce hallowen'owej, oraz polubienie znalezionych produktów za pomocą 
przyciku „Lubię to”
2.1.3 Dodanie komentarza „Konkurs Halloween” pod dowolnym znalezionym w punkcie 2.1.2 
produktem.
2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie 
Uczestnika do Konkursu.

3. Nagrody:
3.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wśród Uczestników, który spełnią 
warunek przewidziany w punkcie 2.1 zostanie codziennie wybrany jeden, któremu zostanie 
przyznana nagroda dnia z poniższej puli: 
2x słuchawki urbanears (bagis black, plattan black) 
1x słuchawki skullcandy Ink rasta 
2x słuchawki skull candy hesh 
3.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
3.3. Nagroda nie podlega wymienia na inne produkty. 
3.4. Nagroda jest wybrana z puli w sposób przypadkowy, kolejność przedstawiona w punkcie 3.1 nie 
ma żadnego znaczenia. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu.
4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Komisję złożoną z przedstawicieli 
Organizatora.
4.2. Komisja przyzna Nagrody tym spośród prawidłowo zgłoszonych do udziału w Konkursie 
Uczestnikom.
4.3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na blogu www.urbancity.pl/blog/newsy.html  i fanpage'u. 
www.facebook.com/UrbanCityPl
4.4. Uczestnicy, którzy nabędą uprawnienie do którejkolwiek Nagród zwani będą dalej 
„Laureatem/-ami”. 
4.5. Laureaci poszczególnych dni będą ogłaszani przez Komisję na następny dzień roboczy. 
4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez jego profil na Fecebook'u. 
Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania 
danych, określonych w pkt. 4.8 Regulaminu.
4.7. Nagrody będą dostarczane kurierem na adres Laureata podany/potwierdzony drogą mailową. 
Wysłanie Nagród nastąpi w terminie siedmiu dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
4.8 Laureat powinien przekazać Organizatorowi dokładny adres zawierający Imię i Nazwisko, ulicę i 



nr domu i ew. mieszkania, miasto, kod pocztowy i telefon kontaktowy.
4.9. Jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym 
mowa w pkt 4.6. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez pracownika 
Organizatora wskazanych w pkt 4.8 danych Uczestnika, Nagroda przyznana takiemu Uczestnikowi 
przepada. 
4.10. W przypadku braku możliwości przekazania Nagród, na skutek podania błędnych danych, 
zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku 
niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w 
przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Nagroda przepada. 
4.11. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków 
określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody a Komisja ponownie 
wyłania Laureata Konkursu.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu. 
5.1. Administratorami danych osobowych jest UrbanCity.pl
5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji obowiązków 
związanych z organizacją Konkursu, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną zgodę, w celach 
marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez uszczerbku dla 
obowiązku udostępnienia danych osobowych jako warunku uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych 
osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest 
równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika 
z udziału w Konkursie.

6. Postanowienia końcowe:
6.1.Organizatorzy prowadzą stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, lub dokonania 
przez Uczestnika nadużyć (spamowanie, floodowania itd..) Zgłoszenia, Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania 
Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
6.2.Postanowienie, objęte pkt.6.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób 
zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu 
uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody 
z zasadami „fair play”.
6.3.Organizator nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, 
przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, 
wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego 
Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie 
będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
6.4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 
Konkursu, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te 
obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. 
6.5.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania reklamacji.
6.6.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji Konkursu. 
6.7.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w Regulaminie. 


